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 معرفی برنامه: فصل اول

 معرفی بنیادین رشته آموزش تربیت بدنی

در این  اصلی تربیت و هدایت افراد جامعه بویژه نونهالان و نوجوانان و جوانان را بعهده دارد. نظام آموزش و پرورش مسئولیت

، می دهد و امکان پرورش استعدادها راستا درس تربیت بدنی در مدارس فرصت های حرکتی لازم رادر اختیار دانش آموزان قرار

های اساسی حرکتی در سلامت جسمانی، روانی و یادگیری مهارت این درس علاوه بر آورد.قابلیت جسمانی و روانی را فراهم می

ز طریق حرکات مبتنی بر تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که ا شادابی دانش آموزان نیز نقش موثری ایفا می کند.

عاطفی و احساسی،  ،یذهن-حرکتی، فکری -زیستی جسمانی، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان ) اصول علمی

 کند. و شکوفایی استعدادهای فرد کمک میمعنوی( تسهیل و هماهنگ نموده و به رشد  -اجتماعی و اخلاقی -شخصیت فردی 

 آموزش تربیت بدنی منطق برنامه درسی

رسی حتی با وجود اجرای برنامه د تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش وایجاد شرایط لازم جهت بروزو توسعه ابعاد رشدی منتج از

بهترین برنامه ها و امکانات بدون بهره مندی از نیروی انسانی متعهد آگاه و توانا ممکن نخواهد شد. افرادی که ضمن برخورداری از 

توانایی های جسمانی، مهارتی، ارتباطی، برنامه ریزی، مدیریتی و تدریس با دانش محتوایی تربیت بدنی، ابعاد رشدی یادگیرندگان 

وع، شیوه های تدریس و مدیریت کلاس و شیوه های ارزشیابی آشنایی داشته باشند. لذا با توجه به گسترش و توسعه روزافزون متن

تربیت بدنی و علوم ورزشی و تخصصی تر شدن آن و به منظور تامین نیاز آموزش و پرورش به معلمانی که از توانایی و تخصص 

 برخوردار باشند.  لازم جهت آموزش تربیت بدنی در مدارس 

براساس اسناد فرادستی )نقشه جامع علمی کشور، سند اسلامی شدن ش تربیت بدنی الزامات برنامه درسی آموز

 ها، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملّی(دانشگاه

هاا و اصاول حااکم بار اساناد بالاا دساتی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش تربیت بدنی در راستای باز مهندسی سیاست 

اساسانامه دانشاگاه فرهنگیاان( باا  6و 6وزارت آموزش و پرورش )زیر نظام تامین و تربیت نیروی انسانی( ودانشگاه فرهنگیان )مواد 

جهاانی باا  نگاه به برنامه درسی تربیت معلم و با تاکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی های حرفه ای معلمان در ساطح ملای و

مقتضیات الگوی برنامه درسی درنظام تعلیم و تربیت و سند ملی برنامه درسی تربیت معلم طراحی و تدوین شده اسات. از آنجاا کاه 

در مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقش معلم در فرایند تربیت، کمک به بسط و توسعه ظرفیات هاای وجاودی داناش 

موردنیاز برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است؛ از اینرو معلمان باید بتوانند همسو باا تحولاات آموزان و کسب شایستگی های 

علمی و متناسب با نیازهای جامعه، توانایی های دانشی و روشی خود را ارتقا داده و موقعیت های یادگیری متناوعی را بارای کساب 

ش آموزان تدارک ببینند. علاوه براین از آنجایی که تربیت بدنی ، علم تعلایم عادات و مهارت های یادگیری مادام العمراز سوی دان

های بدنی وورزش می باشد و از جمله معدود علومی است که به تمامی ابعاد وجودی انسان در راستای  وتربیت با و از طریق فعالیت

برنامه پرورش توجه خاص و ویژه دارد. همچنین شش ساحت تربیتی )بویژه ساحت زیستی و بدنی( از سند تحول بنیادین آموزش و 

هایی آموزان ، ایجاد زمینهآموزش سلامت و تربیت بدنی مطابق با سند برنامه درسی ملی، به دنبال ارتقاء سلامت جسمی، روانی دانش



7 

 

الم و اصاول ساالم های تفریحای ساهای جسمانی، تبیین روشهای درست فعالیت جسمانی، ارتقاء تواناییدر جهت شناساندن روش

های ، توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتاار خاود، رشاد حاداکتری توانمنادیزیستن، پیشگیری از ایجاد بیماری، اختلال و معلولیت

آموزان، توسعه ارتباطات اجتماعی،کشف استعدادهای ورزشی و حفظ و ایمنی خاود، دیگاران و محایط زیسات جسمانی در دانش

شیوه تربیتی قادر است در قالب برنامه های دروس مختلاف خاود اهاداف تعلایم و تربیتای دانشاگاه را تاامین  لذا بعنوان یک  است،

نموده و اقدام به پرورش معلمانی فکور و منطبق با تحولات علمی نموده که بابکارگیری دانش و مهارت خاود در تربیات و هادایت 

 آینده سازان این مرز وبوم کوشا باشند.  

 آموزش تربیت بدنیدرسی  نامههدف کلی بر

 ،یبدن تیترب  یعمل یومهارتها دانش کسب با معلمان دانشجو که است آن یکارشناس دوره در یبدن تیترب آموزش رشته از هدف

 بکار امکان آن در بپردازد،که یریادگی یها فرصت خلق منظور به و یبدن تیترب  آموزش و یمعلم یا حرفه یها یستگیشا توسعه

 نهیزم که ییها شیگرا و باورها ها، مهارت پرورش ، هیپا دانش به یابیدست یبرا رندهیادگی عمل یآزاد و یشخص اتیربتج یریگ

 .کند یم فراهم را است یآموزش نظام در انتظار مورد یها یستگیشا به یابیدست در رندهیادگی عمل تداوم و عمل ساز

  اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 
 آموخته رشته آموزش تربیت بدنی بتواند: رود دانشانتظار می

های راهنمای برنامه سلامت و تربیت بدنی در ضمن توجه به تاکیدات اسناد بالادستی، نسبت به تحقق اهداف و شایستگی .6

 چارچوب کتابهای راهنمای معلم تربیت بدنی اقدام نماید.

د همه جانبه و... را بیاموزد و راه و روش توسعه و کاربست آنها را در مدارس اصول سالم زیستن، حفظ و ارتقاء سلامت، رش .6

 فرا بگیرد و نسبت به آموزش آنها در مدارس اقدام نماید.  

های ورزشی ها و رشتههای جسمانی در قالب بازیفعالیت ضمن آشنایی با فلسفه بازی و قوانین و مقررات ورزشی با استفاده از .3

آموزان برای ایفای نقش موثر در صحنه ، در ایجاد روحیه سازگاری، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دانشریزی شدهبرنامه

 اجتماع موثر باشد.

های راهنمای معلم تربیت بدنی با شرایط خود،  سازی محتوای کتابضمن تسلط بر طراحی آموزشی به منظور انطباق و پیاده .0

یادگیری  مناسب در جریان آموزش و روش های سنجش و ارزیابی در  –هی آموزان و مدرسه از روش های یادددانش

 آموزان در درس تربیت بدنی استفاده کند.های دانشارزشیابی آموخته

های آموزان را نسبت به خدا، خود، دیگران و محیط زیست در جریان فعالیتمسئولیت ها و رفتارهای فردی و اجتماعی دانش .4

 دهد.جسمانی و ورزشی توسعه 

 تعریف دوره
دوره کارشناسی پیوسته تربیت بدنی یکی از دوره هاای آماوزش عاالی وزارت علاوم و تحقیقاات و فنااوری  و وزارت آماوزش و 

می باشد که با توجه به ماهیت تربیت بدنی و ارتباا  آن باا  ابتدایی و متوسطهدوره برای پرورش است که هدف آن تربیت معلمانی 

فکری، اخلاقی و روحی روانی افراد و بویژه کودکان و نوجوانان و کسب شایستگی های لازم جهت تربیت  رشد و تکامل جسمانی،
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و آموزش دانش آموزان داشته باشند به گونه ایی که دانش آموزان را باایجاد انگیزه و تغییرات نگرشی در کلاس های درس تربیت 

 نان گردد.  بدنی فعال سازند تا منجر به رشدو تکامل همه جانبه آ

 

 شرایط و ضوابط کلی پذیرش
 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن پیش دانشگاهی/دیپلم دوره دوم متوسطه  -

 )علمی و عملی( قبولی در آزمون ورودی -

 طول دوره 
ل اجرا خواهد طول دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی چهار سال است که با نظام آموزشی واحدی در هشت نیمسال تحصیلی قاب

ساعت، برای هار واحاد  36ساعت، برای هر واحد عملی  66هفته آموزشی است. برای هر واحد نظری  66بود. هر نیمسال تحصیلی 

 ساعت منظور شده است. 60ساعت و برای هر واحد کارورزی  04کارگاهی 

 واحد های درسی
واحاد دروس عماومی،  60واحد است. از این تعاداد  644ی تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش تربیت بدن

واحد دروس تخصصای الزامای و  93 )واحد دروس تخصصی  96، یواحد دروس تربیت 60ربیت اسلامی، تتعلیم و واحد دروس  64

 باشد.می (واحد دروس انتخابی 0

 تقسیمات و سهم دروس در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته

                                                 
1 - General Knowledge (GK) 

2 - Pedagogical Knowledge (PK) 

3 - Content Knowledge (CK) 

4 - Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

 تعداد واحد نوع درس

 عمومی

(6GK) 

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

60 

 واحد  6

 واحد 66 معارف اسلامی

 واحد 6 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 تربیتی

(6PK) 

 واحد 64                               تربیت اسلامی

 واحد 60                               تربیت علمی 

 تخصصی

(0CK,P3CK) 

 (CKموضوعی )

96 

 واحد 66

 واحد 66 ( PCKموضوعی ) -تربیتی

 واحد 0 انتخابی

 مازاد بر سقف واحد اختیاری                      

 واحد 923 جمع
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 فصل دوم: جداول دروس

لوم، تحقیقات ول دروس عمومی مصوب وزارت عاآموزش تربیت بدنی مشتمل بر جد ه رشتهجداول دروس دوره کارشناسی پیوست

، دروس تخصصیس تربیتی، تربیت اسلامی، دروتعلیم و عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان، دروس  دروس معارف اسلامی،و فناوری، 

 درطول دوره تحصیلی چهارساله می باشد. دروس انتخابی و دروس اختیاری

 بدنی دوره کارشناسی پیوسته دروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته آموزش تربیت -6جدول 

 دروس معارف اسلامی عمومی رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته -6جدول 

نوع 

 شایستگی
 تعداد واحد عنوان درس

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی 
عموم

  04 - 04 3 زبان فارسی 

  04 - 04 3 زبان انگلیسی

در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته نیاز به گذراندن دروس تربیت  تربیت بدنی 

 6ورزش  باشد.عه دروس عمومی نمیاز مجمو 6بدنی و ورزش 

  16 - 16 6 جمع

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس گرایش

تعداد 

 واحد

 ساعت

 توضیحات
 کل نظری

ی
عموم

 

مبانی نظری 

 اسلام

 36 36 6 )مبدا و معاد( 6اندیشه اسلامی 

تخاب دو درس به ارزش ان

 واحد 0

 36 36 6 )نبوت و امامت( 6اندیشه اسلامی 

 36 36 6 انسان در اسلام

 36 36 6 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 اخلاق اسلامی

 36 36 6 فلسفه اخلاق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

انتخاب یک درس به 

 واحد 6ارزش 

 36 36 6 اهیم(اخلاق اسلامی )مبانی و مف

 36 36 6 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(

 36 36 6 عرفان عملی اسلامی

 انقلاب اسلامی

 36 36 6 انقلاب اسلامی ایران
انتخاب یک درس به 

 واحد 6ارزش 
 36 36 6 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 36 36 6 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

ریخ و تمدن تا

 اسلامی

انتخاب یک درس به  36 36 6 تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 36 36 6 تاریخ امامت واحد 6ارزش 

آشنایی با منابع 

 اسلامی

انتخاب یک درس به  36 36 6 تفسیر موضوعی قرآن

 36 36 6 تفسیر موضوعی نهج البلاغه واحد 6ارزش 

 الزامی 36 36 6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 الزامی 36 36 6 دانش خانواده و جمعیت

  526 526 96 جمع
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 دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته -3جدول 

 

 دروس تعلیم و تربیت اسلامی رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته  -0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 شایستگی
 عنوان درس

تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی
عموم

 

  36 - 36 6 یستسلامت/ بهداشت و صیانت از محیط ز

  05 - 05 5 جمع

 عنوان درس نوع شایستگی
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی
ت اسلام

تعلیم و تربی
 

  04 - 04 0 فلسفه تربیتی اسلام* 

موزش و پرورش در اسناد، قوانین و سازمان آ

 ا.* ج.ا.
5 36 - 36 

 

  36 - 36 5 سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(*

  36 - 36 5 اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام*

 تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسلام و ایران 

این درس در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد مصوبه 

تاریخ تربیت بدنی و ورزش پهلوانی در »ریزی درسی دانشگاه، با نام مه شورای برنا

 واحد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است. 6به ارزش  »اسلام و ایران

 فلسفه تربیتی اسلام 36 - 36 5 های تربیت اسلامی در دنیای معاصر* چالش

  36 - 36 5 تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام*

 ایی با تجارب مدارس اسلامی معاصر آشن

این درس در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد مصوبه 

حقوق ورزشی با ملاحظات قوانین »ریزی درسی دانشگاه، با نام شورای برنامه 

 واحد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است. 6به ارزش « اسلامی

  36 - 36 5 ربیتی دفاع مقدس*های تآشنایی با ارزش

  543 - 543 92 جمع  



11 

 

 رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوستهدروس تربیتی  -4جدول 

 پیوستهرشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی دروس تخصصی  -6جدول 

نوع 

 شایستگی
 تعداد واحد عنوان درس

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی
ش تربیت

دان
 

 36 5 روانشناسی تربیتی 
 

36  

  36  36 5 نظریه های یادگیری و آموزش

  36  36 5 جامعه شناسی آموزش و پرورش

  04 36 66 5 های تدریس اصول و روش

  04 36 66 5 های راهنمایی و مشاوره اصول و روش

  36  36 5 ریزی درسیاصول برنامه

 مدیریت آموزشگاهی 

این درس در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته، به استناد مصوبه 

مدیریت رویدادهای ورزشی )با تاکید بر  »ورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، با نام ش

 واحد در مجموعه دروس موضوعی تعریف شده است. 6به ارزش « ورزش مدارس(

  60 60  5 کاربست فناوری در یادگیری

 
 511 951 963 94 جمع

 

نوع 

 شایستگی
 نام درس

تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل کارورزی عملی نظری

ی
ضوع

مو
 

C
K

 

  60  60  6 والیبال

 والیبال 60  60  6 آموزش والیبال

  60  60  6 بسکتبال

 بسکتبال 60  60  6 آموزش بسکتبال

  60  60  6 فوتسال

 فوتسال 60  60  6 آموزش فوتسال

  60  60  6 لهندبا

 هندبال 60  60  6 آموزش هندبال

  60  60  6 دوومیدانی

 دو و میدانی 60  60  6 آموزش دوومیدانی

  60  60  6 شنا

 شنا 60  60  6 آموزش شنا

  60  60  6 6آمادگی جسمانی 

 6آمادگی جسمانی  60  60  6 ژیمناستیک

  60  60  6 تنیس روی میز

  60  60  6 بدمینتون



12 

 

 کشتی )پسران(/

 )دختران( 6آمادگی جسمانی  
 6آمادگی جسمانی  60  60  6

  36  36  6 طناب زنی

  36   36 6 زبان تخصصی

  36   36 6 مبانی و  اصول ورزش و تربیت بدنی

  36   36 6 آناتومی انسان

 آناتومی انسان 36   36 6 فیزیولوژی انسان

 فیزیولوژی انسان 60  36 36 3 علم تمرین  فیزیولوژی ورزش و

  36   36 6 تغذیه ورزشی و کنترل وزن

  36   36 6 کاربرد آمار در تربیت بدنی

مدیریت رویدادهای ورزشی )با تاکید بر 

 (مدارسورزش 
6 36   36 

مبانی و  اصول ورزش و 

 تربیت بدنی

  36   36 6 حقوق ورزشی با ملاحظات قوانین اسلامی

  36   36 6 یادگیری حرکتی

 آناتومی انسان 60  36 36 3 حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

  36   36 6 رشد و تکامل حرکتی

 آناتومی انسان 36  36  6 حرکات اصلاحی

 36   36 6 های فوق برنامه تربیت بدنی و ورزشفعالیت
مبانی و  اصول ورزش و 

 تربیت بدنی

 آناتومی انسان 36   36 6 افراد در ورزش آسیب ها و ایمنی

  66   66 6 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

  04  36 66 6 تربیت بدنی دانش آموزان با نیازهای ویژه

تاریخ تربیت بدنی و ورزش پهلوانی در 

 اسلام و ایران
6 36   36  

  9163 - 9541 295 19 جمع
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1- Internship 

ترب
تی

-ی
 

ضوع
مو

 ی
P

C
K

 
یادگیری در آموزش -های یاددهیروش

 تربیت بدنی دوره ابتدایی و متوسطه
6 66 36  04 

مبانی و  اصول ورزش و 

 تربیت بدنی

 04  36 66 6 طراحی آموزشی  در آموزش تربیت بدنی
یادگیری -های یاددهیروش

 در آموزش تربیت بدنی

نیدکاربرد آمار در تربیت ب 36   36 6 سنجش و ارزشیابی در آموزش تربیت بدنی  

کاربرد روانشناسی ورزشی در آموزش 

 تربیت بدنی
 روانشناسی تربیتی 36   36 6

کاربرد رسانه های آموزشی و فناوری 

 اطلاعات در آموزش تربیت بدنی
6  60  60  

  04  36 66 6 ایپژوهش و توسعه حرفه

 ایپژوهش و توسعه حرفه 664 664   6 6در آموزش تربیت بدنی  1کارورزی

 664 664   6 6کارورزی  در آموزش تربیت بدنی  
در آموزش تربیت  کارورزی 

 6 بدنی 

 664 664   6 3کارورزی  در آموزش تربیت بدنی  
در آموزش تربیت  کارورزی 

 6 بدنی 

 664 664   6 0کارورزی  در آموزش تربیت بدنی  
در آموزش تربیت  کارورزی 

 3 بدنی 

    6 دنیپروژه در آموزش تربیت ب
با نظر 

 استاد 
 ایپژوهش و توسعه حرفه

  196 295 963 995 55 جمع

  5244 295 9431 654 19 جمع کل
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 رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوستهدروس انتخابی  -6جدول 

 

 

 

 

نوع 

 شایستگی
نوع 

 درس
 نام درس

 تعداد

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

مو
ی

ضوع
 

عملی
 

 36 36  6 دارت
 

  36 36  6 هنر و فنون آرام سازی در تربیت بدنی

  60 60 - 6 پینت بال

 60 60 - 6 دوچرخه سواری
 

  36 36  6 تکواندو

  36 36  6 تیراندازی )کمان/ اسلحه(

  60 60 - 6 شطرنج

  60 60 - 6 ورزش زورخانه ای 

گذراندن رشته ورزشی  60 60 - 6 ورزش تخصصی انفرادی

 60 60 - 6 ورزش تخصصی گروهی مربو  الزامی است

  60 60 - 6 دفاع شخصی

ی
نظر

 

 36 - 36 6 ورزشدر استعدادیابی 
مبانی و  اصول ورزش و 

 تربیت بدنی

 36 - 36 6 نهضت داوطلبی در رویدادهای ورزشی
مبانی و  اصول ورزش و 

 تربیت بدنی

  36  36 6 تربیت از طریق بازیتعلیم و 

 جمع

از جدول  در رشته آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی پیوسته، دانشجومعلمان

واحد از دروس  6واحد از دروس عملی و  6) واحد 0اید دروس انتخابی ب

 گذرانند.بنظری(  
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 6دروس اختیاری -4جدول 

 

                                                 
های دولتی ارائه دروس اختیاری تا حداکتر دو درس رایگان و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه 66/49/6394مورخ  644946/6به استناد ابلاغیه شماره  - 6

دروس مذکور در چارچوب سنوات مجاز و  66/66/6394مورخ  644666/6ستناد ابلاغیه شماره سایر موسسات، منو  به پرداخت هزینه توسط دانشجو خواهد بود. همچنین به ا

 شود.      مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می

نوع 

 شایستگی
 نام درس

 تعداد

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 کل عملی نظری

ی
عموم

 

 36  36 5 های زندگی  دانشجوییمهارت
 

 36  36 5 کارآفرینی
 

 36  36 5 شناخت محیط زیست
 

 36  36 5 مدیریت بحران
 

  36  36 5 استانداردسازی

  36  36 5 آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

  مازاد بر سقف واحد جمع
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 سرفصل دروس: فصل سوم

 «سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیست»س سرفصل در

 معرفی درس و منطق آن -9

نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شر  لازم برای یادگیری و رشد انساانی اسات؛ برخورداری از سلامتی صرف

آن و پیامدهای آن پیوناد محکمای باا زیرا انسان سالم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر 

گماان است کاه بی« تحقق حیات طیبه»سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد. هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز 

برخورداری از سلامتی برای دستیابی به آن ضرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سلامت جسامانی و روانای بهتاری برخاوردار 

های درمانی و ساعات غیبات کااری را فاراهم وری بالاتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینهاشند بهرهب

ی درسی با داناش ترین سطح برنامهیابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در نزدیکی دستسازند. لازمه

ی تربیات معلام بخواهاد معلماانی ی سلامت درآمیخته شوند. به ساخنی دیگار، اگار دوره، با مقولهآموز ارتبا  برقرار خواهند کرد

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای ارتقای سلامت دانش آموزان گاام بردارناد، منطقای ی مدرسهروانه

شاوند. ساواد سالامت معارف ساواد سالامت دانشاجومعلم معلماان می هایی باشد که منجر به افازایشی برنامهاست که دربرگیرنده

گیری درسات در برخاورد باا آن توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشاتی، درک، انتقاال و کاربسات آن و همچناین تصامیم

 مباحث به منظور ارتقای سلامت خود و دیگران است. 

ی سلامت جامعه که عبارتند: بیماری قلبی عروقای، سارطان، و ایمنای و د کنندهبه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدی

حوادث، بر ارتقای سلامت از طریق تغذیاه ساالم، فعالیات بادنی، پرهیاز از مصارف الکال و دخانیاات و همچناین ارتقاای سالامت 

گونااگونی در اختیاار دانشاجومعلم  های یاادگیریهاا و فرصاتشود و بر ایان اسااس فعالیتجسمانی، روانی و اجتماعی تاکید می

شوند، بلکه با تکیاه بار تعریاف ارائاه ها به ارائه و انتقال صرف اطلاعات بهداشتی محدود نمیشود. این فرصتمعلمان قرار داده می

بافات واقعای  ای معناادار بااسازند تا دانشجومعلم بتواند آنچه آموخته اسات را باه گوناهای فراهم میشده برای سواد سلامت، زمینه

های فردی، باین فاردی، تفکار انتقاادی و خلااق در او پارورش هایی مهارتزندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

گیرد، بخشای از یابد. علاوه بر این، چون در یک دیدگاه وسیعتر از سلامت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد توجه قرار می

 یز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است.این واحد درسی ن
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 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 36تعداد ساعت: 

  شایستتتگی کلیتتدی:
 عمومی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص بترای 

پزشاک، رشاته تدریس: 

بهداشاات و رشااته هااای 

پیراپزشاااااکی، زیسااااات 

 شناسی

 از محیط زیستسلامت، بهداشت و صیانت نام درس به فارسی: 

 Health, Safety and environment protectionنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:
 منابع اطلاعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد. -

ی ارتقای سلامت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برا -

 روی سلامت خود ارزشیابی کند.

آموزان( طراحی و اجارا آموز )دانشیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سلامت دانش -

 ها( ارزشیابی کند.نماید و نتایج آن را بر سلامت او )آن

های موجود را ارزیابی محل زندگی خود، اثرات آلودگی با شناخت اکوسیستم و انواع منابع -

 و راهکارهای اصلاحی معرفی نمایند.

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن هایفرصت -5

 بخش نخست: مبانی سلامت

 :معارفه و آشنایی با مفاهیم پایه 

لامت؛ آشنایی با تاریخ تحول علم سالامت های مختلف مرتبط با سآشنایی با مدرس، دانشجومعلمان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 همگانی و رویکردهای سلامت همگانی.

 تکالیف عملکردی:

شود را یادداشت کنند و ساپس هماراه آناان ها ارزش محسوب میای پنج الویت که برای آناز دانشجومعلمان بخواهید روی برگه

 ها جایی دارد؟بررسی کنید آیا سلامتی در میان این الویت

 نشجویان بخواهید تعریف خود را از سلامت ارائه دهند و با تکیه بر دانش پیشین آنان، مفاهیم مرتبط با سلامت را ارائه دهید.از دا

های پیشاین، در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارش خود شرح حال نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

 خود را از این درس دو واحدی بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما )مدرس( تحویل دهند. نیازها، امیدها، انتظارات

: در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سلامت همگانی در پیرامون خود را شناساایی کنناد و تکلیف عملی

 گزارشی از آن ارائه دهند.
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 سلامت: اطلاعات های نمایهمعرفی پایگاه 

 هاهای اطلاعات سلامت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه

 تکالیف عملکردی:

ها را مشغول کرده است را انتخاب کنند و ساپس در میاان از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سلامت که به تازگی ذهن آن

 اند را در قالب گزارش به کلاس ارائه دهند.چه آموختهها معرفی شده است پیرامون آن گردش کنند. آنپایگاه مختلفی که به آن

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سلامت

 غیرواگیر: هایبیماری 

هاای غیرواگیار در ایاران، اناواع عوامال خطار )قابال های غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشای از بیماریها بیماریتعریف و ویژگی

 های غیرواگیراریاصلاح و غیر قابل اصلاح(، شایعترین بیم

مروری بر سیستم گردش خون، تعریف و علل پدیدآیی تصالب شارایین، آناژین صادری، ساکته  های قلبی و عروقی:بیماری

های قلبای و مغازی؛ نقاش ها؛ چگونگی کاهش خطر باروز ساکتهها و چگونگی برخورد با آنقلبی و سکته مغزی و علائم شایع آن

 ی عروقی؛ فشار خون بالا )تعریف، علائم و تشخیص، پیشگیری(های قلبها در بروز بیماریچربی

هاای پیشاگیری کنناده، اهمیات تشاخیص زود هنگاام، زا، علاائم هشادار دهناده، گامتعریاف سارطان، عوامال سارطان سرطان:

 های شایع در ایران.سرطان

 های واگیردار:بیماری 

های آساکاریس، ویژگیآسکاریوز )انتقال، راه پیشگیری(؛  های اکسیور، راهویژگیهای انگلی: کرمک یا اکسیور )عفونت

تعریاف بیمااری ساالک، وضاعیت ستالک )های ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ویژگیژیاردیوز )راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

ال، راه پیشگیری، چگونگی سالک در ایران و جهان، عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و علائم بیماری در هر نوع، راه انتق

هاای آلاوده شادن، چگاونگی تشاخیص هاای شاپش، راهویژگی. پدیکلوزیس )شتشش(: برخورد با دانش آموز مبتلا به سالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد.آلودگی، راه

های عقاید غلط، راههای انتقال، چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، راهاچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص(پیشگیری، راه

 :کمک های اولیه 

هاا؛ کماک تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولاوژیکی؛ نحاوه پیشاگیری از آن

 های اولیه پایه در حوادث.

 تکلیف عملکردی:
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های قلبی عروقی د یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتلا به بیماریهای کوچک، سبک زندگی خواز دانشجویان بخواهید در گروه

 ریزی کنند.و سرطان بررسی کنند. عوامل خطر را شناسایی کنند و برای کاهش این خطرات برنامه

 تکلیف عملکردی:

های زیر را شناسایی و حیطهای کوچک خطرات مربو  به هر یک از ماند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته

 راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. 

 هاهای بهداشتی و در دیگر مکاندر محیط کلاس، در راهروها، در حیا  مدرسه، در سرویس

 تکلیف عملکردی: 

ی اناد دو پیاام آموزشای در زمیناههاز دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و بر اساس آنچه که در مدرسه مشااهده کرد

 های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند.ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از گروه

آموزان، پدر و مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را : از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانشتکلیف عملی

 های انگلی کرمک، آسکاریوز، ژیاردیوز، یا سالک آشنا سازند.با بیماری

 بخش سوم: ارتقای سلامت

 :تغذیه سالم 

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

برنامه غذایی مناسب برای خاود(. دساتورالعمل کشاوری پایگااه تغذیاه ساالم  )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، چگونگی تنظیم

آماوزان؛ کمباود ای نامناساب دانشای نوجوانان(؛ نحاوه تغییار الگوهاای تغذیاه)بوفه سابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ )نیازهای تغذیه

(؛ نحوه خوانادن و تحلیال بار D، روی، ویتامین آموز و فرایند یادگیری )کمبود ید، آهن، کلسیمها و اثرات آن بر دانشریزمغذی

 چسب مواد غذایی

 :فعالیت بدنی 

های بدنی در میان زنان های مختلف، وضعیت میزان فعالیتتحرکی در ایجاد بیماریبندی آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و گروه

ه شده برای گروه های سانی گونااگون، هارم فعالیات و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصی

 بدنی

 :اعتیاد 

 عوامل موثر بر اعتیاد و عواقب آن

 آموزش سلامت و سواد سلامت 

 تکلیف عملکردی: 
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ی خود را ثبت یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر « های غذاییاصول تغذیه سالم و گروه»آن را یادداشت کنند و به کلاس بیاورند. پس از آنکه و مقدار تقریبی 

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند. و گروه 1اساس واحد غذایی مورد نیاز

 تکلیف عملکردی: 

 برنامه فعالیت بدنی برای یک هفته خود تنظیم کنند و به کلاس آورند.از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک 

 تکلیف عملکردی: 

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیادا کنناد و باا 

 مناسب برای خود بنویسند.گیرند یک برنامه غذایی ای که در آن قرار میتوجه به طبقه

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه کنند و فهرست مواد غذایی موجاود در  :9فعالیت پیشنهادی 

آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم تفکیک کنند. سپس راهکارهایی بارای توجیاه مسائولان مدرساه، مسائول 

 آموزان در خصوص تغییر موارد غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.و دانشپایگاه 

آموز که در مرحله بلوغ است مصاحبه کنند و برنامه غذایی یک روز او از دانشجویان بخواهید با یک دانش: 5فعالیت پیشنهادی

های خود را به صورت گزارش به کلاس یافته ای گروه سنی او مقایسه نمایند.های حاصل را با نیازهای تغذیهرا بررسی کنند و داده

 ارائه دهند.

 بخش چهارم: سلامت جسمانی )بهداشت فردی(

 ها(:سلامت جسمانی )بهداشت فردی و بیماری 

سااختمان و ) مراقبتت از پوستت و متواهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشاوی دسات(؛ ) بهداشت دست و پاها

 هامراقبتت از چشتم ی برخورد با مشکلات شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزماا(،عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگ

ساختمان گاوش، ) هامراقبت از گوشساختمان کره چشم، مشکلات متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ )

هایی ت خواب و تاثیر آن بدن، گاماهمی) بهداشت خوابمشکلات متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(؛ 

هاای مختلاف، عوامال های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویاش دنادان)بخش بهداشت دهان و دندانبرای بهتر خوابیدن(. 

های پیشاگیری از های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر پوسیدگی دندان، راهموثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان  66تا  6گی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به کودکان پوسید

ها؛ تفاوت لته سالم دیدگی و شکستگی دندانبه کودکان(، فلورایدتراپی، فیشور سیلانت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

های آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی بلوغ و دگرگونی) باروری بهداشتو ملتهب؛ علل بوی بد دهان(. 

ها و حالات طبیعی های آن. }ویژه دانشجو معلمان دختر: ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانهو زیان

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

                                                 
1. Serving size 
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 تکلیف عملکردی: 

ها را مشغول کرده اسات از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردی در محیط پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن

 ا ارائه دهند.های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله ررا شناسایی کنند و در قالب یک گزارش راه حل

 تکلیف عملکردی: 

 ای انتقادی از آن تهیه کنند.از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و چکیده

 تکلیف عملکردی: 

بط باا آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتاز دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن دانش

 بهداشت فردی تشویق کنند.

 تکلیف عملکردی: 

ها به شاپش مبتلاا شاده اسات و آموزی در کلاس آنهای کوچک قرار بگیرند و تصور کنند دانشاز دانشجویان بخواهید در گروه

ها با شپش این موضاوع نای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آای به خانواده او اطلاع دهند. نامهها باید از طریق نامهآن

 را به آنان اطلاع دهند.

آموز را در کلاس به صورت عملی نمایش : از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش9فعالیت پیشنهادی 

 دهند.

آماوزان دانش ها برای: از دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای آموزش شستن دست5فعالیت پیشنهادی 

 طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و بازی جدید را به کلاس عرضه کنند.

ی آنها مکانی بارای شساتن دسات وجاود نادارد. از آنهاا : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه0فعالیت پیشنهادی 

راهکارهای خود را به صورت نقاشای، عکاسای، گازارش کتبای و بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. 

 غیره به کلاس ارائه دهند.

از دانشجویان بخواهیاد بررسای کنناد دانشاجویان خوابگااهی بایاد چاه  : برای دانشجویان خوابگاهی:4فعالیت پیشنهادی 

 نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 

: موانعی کاه بار سار راه حفاظ بهداشات خاواب شاما وجاود دارد را رخوابگاهیبرای دانشجویان غی: 2فعالیت پیشنهادی 

 ها ارائه دهید.شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن آن

 بخش پنجم: سلامت روان

 :سلامت روان و مدرسه 
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 ارتقاای و آسایب کاهش بردهایراه کننده؛تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سلامت تعریف

 و فعاالیبیش یاادگیری؛ اختلاال اختلالاات خودکشای؛ های روانی در حوادث و بلایا؛ افسردگی؛ اضطراب؛روان؛ حمایت سلامت

 لجبازی؛ صرع؛ و جوییمقابله اختلال توجه؛ کمبود

 تکلیف عملکردی:  

های معتبر، حادثه یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرساه )ترجیحاا ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه

در ایران( رخ داده است و یکی از اختلالات مرتبط با سلامت روان که در این نشسات آموزشای ماورد بحاث قارار گرفتاه اسات در 

از وقوع این رویداد پیشگیری  توانستپدیدآیی آن رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می

 کند را در قالب گزارشی به کلاس ارائه دهند.

 بخش ششم: صیانت از محیط زیست

 :شناخت محیط زیست 

 تعریف محیط زیست و انواع آن

 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی(

 تعریف اکوسیستم )بوم سازگان( و انواع آن

 محیط زیست ایران

 لیف عملکردی:تک

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل زندگی خود شامل نوع اکوسیساتم و اناواع مناابع 

 موجود ارائه دهند )بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد(.

 :شناخت انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی 

 تعریف آلودگی و اثر

 آلودگی ها و اثرات محیط زیستی انواع

 مدیریت پسماند و پساب و بازیافت

 تکلیف عملکردی:

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

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:
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از دانشجویان بخواهید که در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی انواع آلاودگی هاا و اثارات را ارزیاابی و باه 

 راهکارهای اصلاحی اشاره نمایند.

 شناخت حفاظت و حمایت از محیط زیست 

 تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست

 معرفی انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف

 معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون های محیط زیستی

 تکلیف عملکردی:

 گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 مینه انواع شیوه های حفاظتینمایش فیلم یا اسلایدی در زفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آماوزش 

 دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری جامعه مخاطب را گزارش دهند.

  هاارائه مبانی آموزش محیط زیست و شناخت روش 

 تعریف آموزش محیط زیست

 معرفی انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

 تکلیف عملکردی:

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، رسانه ها و وسایل کمک آموزشای مناساب 

  برحسب پایه

 نمایش اسلاید یا وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستفعالیت خاص: 

 تکلیف عملکردی:

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از هماهنگی های لازم با مدرسه، برای دو یا سه 

تواند ا با وسایل و روش های مناسب آموزش دهند. اینکار میساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، موضوعی از محیط زیست ر

 ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس الزامی است. 1در روزهای تقویم محیط زیستی

                                                 
 ازمان حفاظت محیط زیست موجود است.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی س - 1
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 راهبردهای تدریس و یادگیری-0

ها رد. باید تلاش گردد تا ساختار جلسهپذیمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر ایان اسات کاه گفات و شانودی کاه در نشسات ای باشد که همهبه گونه

ز گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکاه میاان خاود دانشاجویان باا هام نیاآموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

های کوچک ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در گروههای یادگیری زمینههست. از این رو در این درس با طراحی فعالیت

تواناد توساط مادرس یاا خاود هاا میهاای مختلاف، ترکیاب ایان گروه)دو تا شش نفره( با هم کار کنند که باا توجاه باه موقعیت

گردد و باه شود کارهایی که در خارج از کلاس توسط دانشجو )دانشجویان( انجام میشنهاد میدانشجویان تعیین گردد. همچنین پی

شود پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو )دانشاجویان( دیگار نیاز خواناده صورت گزارش به کلاس ارائه می

هاای یاادگیری باه ت کاه در برخای از مباحاث فعالیتشود و پس خوراند آن دانشجو بر روی آن کار آورده شود. لازم به ذکر اس

 اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می توانند تغییر یابند.صورت پیشنهادی نیزز مطرح شده

ری مارتبط باا های گونااگونی نخسات نیازهاا و مناابع یاادگیبرای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تلاش شود به شیوه

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشاکار گاردد. پاس از آن محتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه

ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائاه شاده کااری انجاام دهاد و آن را باه بافات محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود.سازد. در هر نشست تلاش شود به تمام پرسش زندگی خود مرتبط

 

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی: 
 (. کلیات سلامت همگانی. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.6399منتظری مقدم، علی و احمدی، فاطمه زهرا ) -

 جامع بهداشت عمومی. تهران: ارجمند. (. کتاب6394حاتمی، حسین و همکاران ) -

 منبع فرعی: 
 

(. سلامت، بهداشت و صیانت از محایط زیسات: 6396سادات )پور، فاطمهرجائی، سیدمهدی؛ سرشوق، محمدحامد و نبی -

 ها در دانشگاه فرهنگیان. ایلام: صبح آراد.درس مشترک کلیه رشته

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری-2

 های باه دسات آماده از آن در گیارد و یافتاهین ارزشیابی به صورت خود ارزشایابی دانشاجو انجاام می: اارزشیابی تکوینی

 گیرد.ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

  :سهم آزمون پایانی پنجاه درصد است.ارزشیابی پایانی 

 و پیامهاای طراحای شاده توساط او در  هاهای یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برناماهتمام فعالیت کار:ارزشیابی پوشه

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق پاسخگویی باه فارم خاود ارزشایابی ای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میپوشه

گیرد. پر آشکار است که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می
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گام ارزشیابی نقش دارد. سهم این ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و گیری مدرس در هن

 خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: بیست درصد(.
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 «فلسفه تربیتی اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

پردازد، حداقل از سه جهت در نظام تربیات معلام جمهاوری این درس که به بررسی چیستی، چرایی و چگونگی تربیت اسلامی می

 یابد:اسلامی ایران ضرورت می

با توجه به مبتنی بودن تربیت و عمل تربیتی بر فهم صحیح عامل آن نسبت به جهان، انسان و ابعاد وجودی او و چگونگی حیات،  -6

به نوعی درک و فهم شخصیِ نسبتاً عمیق و فلسفی از ایان  یافتن معلمان کشورسازی برای دسترشد و تکامل و سعادت وی، زمینه

 حقایق با تکیه بر مبانی و معارف اسلامی اهمیت خواهد یافت. 

های خود متعهد بوده و صورت پذیرفتن تربیت ارزشی متناسب با آرمان-ایای به یک نظام اندیشهاز منظری اجتماعی، هر جامعه -6

ساز انسجام و رشد اجتماعی مطلوب آن خواهد بود.  به همین خاطر، آشنا شدن معلمان و زمینه در آن جامعه در چارچوب این نظام،

مبتنی بر آرمان اجتماعی جامعه، متناسب  به عنوان فلسفه تربیتیِ-های نظام تربیتی اسلامی عاملان تربیت در یک جامعه اسلامی با بنیان

 نظام تربیت معلم است. های از ضرورت -با فرهنگ آن و مورد پذیرش عمومی

های مرباو  باه ایان نهااد ترین دغدغاهدر حال حاضر، تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم -3

ها و پاذیر نخواهاد باود. ایادهتحقق -خصوصاً معلّمان-بدون مشارکت فعال و آگاهانه همه کارگزاران این نهاد  است و این تحول،

های بنیاادین نهااده شاده کاه در ایان ها و ارزشبر پایه برخی اندیشه -همانند هر برنامه دیگری-ای مربو  به این تحول نیز هبرنامه

 درس به آنها پرداخته خواهد شد.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 ساعت 04تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

موردنیاز برای تدریس: تخصص 

 اساتید دارای مجوز

 نام درس به فارسی: فلسفة تربیتی اسلام

 Philosophy of Islamic Educationنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 را به خوبی درک نماید. های نظام تربیت اسلامیترین بنیادهای نظری و مؤلفهمهم -6

های به عنوان چارچوب فکری و ارزشی عمل در موقعیت-فلسفة تربیتیِ شخصی خود را  -6

 شکل دهد. -تربیتی

 های تربیتی موجود در کشور بر پایه مبانی و اصول تربیت اسلامی بپردازد.به ارزیابی واقعیت -3

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 جلسه( 4اول: آشنایی با فلسفة تربیت اسلامی، پیشینه و اهمیت آن )بخش 

 « فلسفة تربیت»و « تربیت»، «فلسفه»معنای  -

 پیشینه و قلمرو فلسفة تربیت -

 معانی و مراتب متنوع فلسفة تربیت )تاریخی، نظری، شخصی، سازمانی و اجتماعی( -

 ت آن دو و نسب« نظام تربیت اسلامی»، «فلسفة تربیت اسلامی» -
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 تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و مبانی فلسفی آن )به عنوان فلسفة تربیتی اجتماع( -

 اهمیت و ضرورت فلسفة تربیت برای معلمان و عاملان تربیت با تمرکز بر: -

 شکل دادن به فلسفة تربیتی شخصی -

 آگاهی نسبت به فلسفة تربیتی اجتماع -

 جلسه( 95های آن در تربیت )ترین مبانی تربیت اسلامی و دلالتم: مهمبخش دو

 شناختیمبانی هستی -

 1شناختیمبانی انسان -

 شناختیمبانی معرفت -

 شناختی مبانی ارزش -

 شناختیمبانی دین -

 نگری مبانیبا هم -

 جلسه( 0های آن )بخش سوم: تبیین چیستی تربیت اسلامی و ویژگی

 های مختلف دربارة آنیف تربیت و دیدگاهاهمیت تعر -

 تعریف تربیت بر پایة مبانی فلسفی تربیت اسلامی -

 های معنایی تعریفترین مفاهیم و مؤلفهمهم -

 های تربیتترین ویژگیمهم -

 جلسه( 4بخش چهارم: اهداف تربیت اسلامی )

 چیستی اهداف تربیتی و اهمیت آنها -

 ها،...(غایی و میانی، طولی و عرضی، عام و خاص، بر حسب ساحتانواع و سطوح مختلف اهداف ) -

 غایت / هدف نهایی در تربیت اسلامی -

 بندی آنهااهداف میانی در تربیت اسلامی و انواع طبقه -

 جلسه( 2بخش پنجم: اصول تربیت اسلامی )

 امی(های نظام تربیت اسلچیستی اصول تربیتی و نسبت آنها با مبانی )و دیگر مؤلفه -

 انواع و سطوح مختلف اصول تربیتی )عام و خاص، ناظر به فرآیند کلان تربیت یا رابطة بین فردی )بر حسب مخاطب(، -

 بر حسب ساحت، بر حسب مراحل،...(

 ترین اصول عام تربیت اسلامیمهم -

 ترین اصول خاص تربیت اسلامیمهم -

                                                 
 شود.شناختی، به مراحل تربیت از دیدگاه اسلامی نیز به اختصار پرداخته میدر ضمن مبانی انسان -1 
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 جلسه( 4بخش ششم: عوامل و موانع تربیت اسلامی )

 های نظام تربیت اسلامیمقصود از عوامل و موانع تربیت و نسبت آنها با دیگر مؤلفه - 

های مختلف عوامل و موانع )سهیم و مؤثر، درونی و بیرونی، در اختیار و خارج از اختیار، مختار و بندیطبقه - 

 غیرمختار،...(

 ترین عوامل و موانع تربیت اسلامیمهم - 

 دگیریراهبردهای تدریس و یا. 0

هاای چنین، توجه به ملماوس کاردن دلالتدر بحث از مبانی، توجه بیشتر نسبت به مبانی اثرگذار در تعریف تربیت و هم -

 عملی و عینی مبانی در فرآیند تربیت

گارفتن فلسافة  های بحث گروهی درباره مباحاث اساسای بارای کماک باه دانشاجومعلمان بارای شاکلاستفاده از روش -

 شخصی

های واقعی و فرضی تربیتای از جهات میازان انطبااق آنهاا باا ای و ارزیابی وضعیتهای تحلیلی، مقایسهفعالیتاستفاده از  -

 مبانی و اصول تربیت اسلامی به منظور کمک به درونی شدن مباحث و خارج شدن درس از حالت انتزاعی

 منابع آموزشی. 4

ن در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری مبانی نظری تحول بنیادی(، 6394وزارت آموزش  و پرورش ) -6

 ، بخش نخست: فلسفة تربیت در جمهوری اسلامی ایران.اسلامی ایران

، تهاران: تبیینی از فلسفه تربیتت در جمهتوری استلامی ایتران(، 6396زاده قمصری، علیرضا و حسنی، محمد )صادق -6

 شورای عالی آموزش و پرورش.

 ، تهران: انتشارات مدرسه.فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی(، 6394الله مصباح یزدی )آیتگروه نویسندگان، زیر نظر  -3

المللی ترجمه قم: مرکز بین وآله(،علیهاللهنامة تربیتی المصطفی )صلیدرآمدی بر نظام(، 6396جمعی از نویسندگان ) -0

 و نشر المصطفی.

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ، تهران:مبانی تربیت در قرآن(، 6344بهشتی، محمد ) -4

، جلاد اول، تهاران: انتشاارات درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری استلامی ایتران(، 6394باقری، خسرو ) -6

 علمی و فرهنگی.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

  نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتند: عملکرد دانشجو در فعالیتارزشیابی فرآی 

  نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایاان تارم انجاام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ادگیری و عملکردی( ملاکارزیابی تکالیف )ی
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 «اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تربیت مبتنی بر قوانین  هایی تربیت رسمی وعمومی قانونمند بودن است. سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوعاز جمله ویژگی

گذار تدوین وتصویب شده است. عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و عمومی ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم

کند لازم است با مبتنی  بر این قوانین و مقررات است. ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاری که در این بستر به عمل تربیت اقدام می

بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد.  یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردی، قوانین و مقررات و سازمان این نهاد  این

 ای معلمی است که دانشجو معلمان باید به کسب آن نایل آیند.های حرفهاز لوازم و پیش نیازهای ضروری برای ایفای  نقش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 6د واحد: تعدا

 ساعت 36تعداد ساعت: 

تربیااات شایستتتتگی کلیتتتدی: 

 اسلامی

 -نیاز: دروس پیش

استتتتاد متخصتتتص بتتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایراننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

Documents, rules and structures of Education in Islamic Republic of 

Iran 
 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های تربیات رسامی( را از هاای ساازمانها و فعالیتها و برنامههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت-6

 منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند.

های تربیتای( را از منظار هاای ساازمانها و فعالیتهاا و برناماههای تربیتی )عمل فردی و طرحموقعیت-6

 کند.قوانین ومقررات  نقد 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردی و رهنامه  بررسی -3

 و نقد نماید.

 تار آنهای یادگیری، محتوای درس و ساخفرصت. 5

 فصل اول: تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 تاریخچه تربیت رسمی عمومی  -

 ضرورت و اهمیت تربیت رسمی عمومی -

 مبانی سیاسی -

 مبانی حقوقی -

 شناختیمبانی جامعه -

 مبانی روانشناختی -

 فصل دوم: اسناد مرتبط با آموزش و پرورش

 سند بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -

 لمی کشورنقشه جامع ع -

 سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی -
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 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 های تربیتالگوی نظری ساحت 

 های اساسی در تربیت رسمی عمومیچرخش 

 سند برنامه درسی ملی  -

  انداز و اصول برنامه درسی ملی چشم 

  رویکرد برنامه درسی ملی 

 یادگیری  حوزه های تربیت و 

 :تکالیف عملکردی

 ی سند تحول از منظر ارتبا  با مبانی نظری نقد و بررسی راهکارها  -

 سازگاری درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها نقد و بررسی سند تحول از منظر -

 نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتبا  با مبانی نظری  -

 منظر سازگاری درونی نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از  -

 نقد هریک از حوزه های یادگیری در تناسب با مبانی نظری و اسنادبالا دستی  -

 فصل سوم: نهادها و مراجع سیاست گذار و قانون گذار در نظام آموزش و پرورش ایران

 مجلس شورای اسلامی -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -

 شورای عالی انقلاب فرهنگی -

 شورای عالی اداری -

 لی آموزش و پرورش و قوانین آنشورای عا -

 شورای آموزش و پرورش استان و منطقه و قوانین آن -

 فصل چهارم: قوانین و مصوبات آموزش و پرورش

 معرفی آیین نامه و بخشنامه -

 آیین نامه اجرایی مدارس -

 آیین نامه امتحانات -

 آموزش و پرورش تلفیقی -

 شرایط احراز مدیریت مدارس -

 زمان آموزش -

 ار تشکیلاتی  وزارت آموزش و پرورش ساختفصل پنجم:  



31 

 

 سازمان اداری و تشکیلاتی گذشته و اکنون آموزش و پرورش -

 های آموزش و پرورشدفتر وزارتی و معاونت -

 ساختار اداری در سطح استان و منطقه و مدرسه -

 های وابسته به آموزش و پرورشدانشگاه -

 دانشگاه فرهنگیان 

 تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه 

 یادگیری: فعالیت

 بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر  -

 بحث در باره دلایل تغییر در برخی قوانین و مقررات  -

 بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها  -

 بحث و بررسی ساختار اداری استانی منطقه ای  -

زشی ، نهضت سواد آموزی، کانون پرورش فکری  ث در باره سازمانهای وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموبح -

 و سازمان نوسازی 

 تکالیف عملکردی:
 بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداری  اداره کل یک استان یا یک منطقه -

 بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداری یکی از سازمان های وابسته  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع لازم استفاده از حث به روش توضیحی همراه با بهرهارائه محتوای مبا -

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و استاد به صورت  -

 مکتوب توسط دانشجو

و  به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به استاد به روش های یادگیری مربانجام فعالیت -

 مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد درس

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. اسناد، قوانین و ساختار آموزش و پرورش. تهران : انتشارات دانشگاه فرهنگیان6399مظاهری، حسن ) -

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش. انتشارات سمت. 6344صافی، احمد ) -

 منابع فرعی:
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(، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی 6394شورای عالی انقلاب فرهنگی ) -

رهنامه نظام تربیت »و « ی اسلامی ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهور»های: های دوم و سوم با عنوانبخش ایران،

 ، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران.«رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 (. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.6394شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 ت آموزش و پرورش. (. سند برنامه درسی ملی. وزار6394شورایعالی انقلاب فرهنگی ) -

 (، نظریه اسلامی تعلیم و تربیت )مبانی آموزش رسمی(، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران.6396جمیله )الهدی، علم -

 www.medu.ir/Portal/Homeسایت وزارت آموزش و پرورش:  -

 http://sccr.ir/pagesسایت شورایعالی انقلاب فرهنگی:  -

 http://dolat.irسایت دولت:  -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند:

 نمره 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:

شود. مبنای ارزیابی ه بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرند

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 « سیره تربیتی پیامبر )صلی الله علیه و آله( و اهل بیت )علیهم السلام(»سرفصل درس 

 عرفی درس و منطق آن: . م9

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی الله علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به ساوی توحیاد و دیگار آماوزه هاای 

تأکید و تأییدی بر این مدعاست. اهل بیت آن حضرت علیهم السلام نیاز « من معلم مبعوث شدم»اسلامی است و این سخن ایشان که 

فة خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند. از این روی، سیرة این بزرگواران گنجینه ای است سرشار از آموزه های همین وظی

تربیتی در زمینه تربیت اسلامی که افزون بر کارایی و اثربخشی از بالاترین اعتبار نیز برخوردار اسات و رهنمودهاای عملای فراوانای 

ی فروزان راهنمای معلمان در فعالیتهای تعلیم و تربیتی آنان است. در این واحد معلماان باا اصاول و برای معلمان دارد و چون چراغ

روشهای تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در ساحت های تربیت کودک، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و 

آماوزان خاود را در یابند وضعیت مطلوب تربیتی برای دانشه و توانایی میتربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی و تربیت علمی آشنا شد

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهای به دست آمده از سیرة تربیتای معصاومان علایهم این ساحتها تشخیص داده و فعالیت

 السلام ارزیابی و نقد کنند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد6تعداد واحد: 

 36داد ساعت: تع

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای تدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 نام درس: سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ول و روشهای تربیتی را در سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل مفهوم، اهمیت و منابع سیرة تربیتی، اص

 بیت علیهم السلام در ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی توصیف و تحلیل کند.

بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السلام، وضعیت موجاود تربیتای در سااحتهای تربیات 

 یی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را تحلیل کند.اعتقادی، عبادی و اخلاقی را شناسا

ها و اقدامات تربیتی رایج را در زمیناه بر اساس اصول و روشهای تربیتی معصومان علیهم السلام، ، فعالیت

 تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی ارزیابی و نقد کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 چیستی و ضرورت سیرۀ تربیتی پیامبر )ص( و  اهل بیت )ع( :9فصل

  تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی 

 حجیت و اعتبار سیره 

 دلالتها و کارکردهای سیره 

 منابع سیره 

  ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 

 : تربیت کودک 5فصل

 ک اصول تربیت کود 
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  روشهای تربیت کودک 

 : تربیت اعتقادی 0فصل

  روشهای پروش شناخت و ایمان به خدا 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به امامت 

 روشهای پرورش شناخت و ایمان به معاد 

 : تربیت عبادی 4فصل

  آموزش قرآن 

  آموزش ذکر و دعا 

 زش نمازآمو 

 آموزش روزه 

 : تربیت اخلاقی 2فصل

 اصول تربیت اخلاقی 

 روشهای زمینه ساز در تربیت اخلاقی 

 روشهای پرورش آگاهی و بصیرت اخلاقی 

 روشهای پرورش گرایشها و عادتهای مطلوب اخلاقی 

 روشهای اصلاح رفتارهای نامطلوب 

 : تربیت اجتماعی 6فصل

 اصول تربیت اجتماعی 

 عیروشهای تربیت اجتما 

 : تربیت علمی 1فصل

 اصول آموزشی در سیره معصومین ع 

 های آموزشی در سیره معصومین عروش 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاساخ توساط اساتاد و در مواقاع لاازم اساتفاده از

 روش بحث گروهی

 برای حضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کلاس و اساتاد باه صاورت  پیش مطالعه و تحقیق فردی

 مکتوب توسط دانشجو

 های یادگیری مربو  به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائه به اساتاد باه روش انجام فعالیت

 استاد درسمکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع 
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 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

(. سیرة تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(. دانشگاه فرهنگیاان، پژوهشاگاه 6396حسینی زاده، سیدعلی و داودی محمد ) -

 حوزه و دانشگاه، سمت

 منابع فرعی:

وخانواده. تهران: انتشارات موسسه (. سیره تربیتی واخلاقی پیامبر واهل بیت )علیهم السلام ( درخانه 6393طوسی، اسدالله ) -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ش. 6340طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادی فقهی، تهران: اسلامیه،  -

 (. سیری در سیرة نبوی. تهران: انتشارات صدرا6344مرتضی، مطهری ) -

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 2

 نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  شیابی پایانی:ارز 

 :نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 لکاردی و آزماون پایاان تارم انجاام ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یاادگیری در طاول تارم، تکاالیف عم

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاکمی
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 «اخلاق معلّمی از دیدگاه اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

و رفتار اخلاقی صحیح نسبت به همگان، تخلاق باه اخلااق نیکاو علاوه بر تأکید نسبت به اهمیت اخلاق پسندیده  در معارف اسلامی،

ای کاه گوناهبرای اهل علم )اعم از دانشمندان، فرادهندگان و فراگیران دانش( بسایار پراهمیات و ضاروری شامرده شاده اسات؛ به

الهی به آنها نگریسته شده است.  و از منظری توان ادّعا کرد در میراث علمی مسلمانان، علم و اخلاق همیشه با یکدیگر توأم بودهمی

ساز انحطا  استاد و شاگرد خواهد بود. معلّم نه بلکه زمینه آور نیست،آموزی بدون اخلاق، نه تنها کمالدر نگاه اسلامی، علم و علم

شاود، ناخته میبلکه از آن جهت که )خصوصاً از جانب شاگردان( به عنوان الگو شا تنها برای کمال خویش به اخلاق نیازمند است،

چنین از سوی دیگر، فعالیت در موقعیت معلمی و در نهادها و ای اخلاقی عمل نماید. همگونهبایست شخصیتی اخلاقی داشته و بهمی

ها زمینه ها و محیطبرخی از آنها که در این موقعیت های تربیتی نیازمند آن است که از میان انبوه اوصاف و رفتارهای اخلاقی،محیط

هاا و ماوارد ای مورد توجه قارار گیرناد تاا معلام بتواناد باه خاوبی باا مساائل، چالشاربرد / ابتلای بیشتری دارند، به صورت ویژهک

 آمیز اخلاقیِ مرتبط با فعالیت خود و چگونگی مواجهه مناسب با آنها آشنا گردد.تزاحم

  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 6تعداد واحد: 

 ساعت 36تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصتتتص موردنیتتتاز بتتترای 

 اساتید دارای مجوزتدریس: 

 نام درس به فارسی: اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام

 Morals of Teaching in Islamنام درس به انگلیسی: 

 بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

ترین ملکات اخلاقی و آداب باطنی و ظاهری مطلوب برای معلم از دیدگاه اسالام را بشناساد و مهم -6

 در جهت آراسته شدن به آنها اقدام نماید.

های تربیتای )خصوصااً مدرساه( را هاا و ساازمانهای اخلااقی در موقعیتترین مسائل و چالشمهم -6

 صحیح با آنها را کسب نماید.درک و تحلیل نموده و توانایی مواجهة 

آمیاز هاای تزاحمهاای اخلااقی و  شناساایی مناساب موقعیتبا شناخت اصول و قواعد حال تزاحم -3 

 با تکیه بر اصول و قواعد تصمیم مناسب اتخاذ نماید. اخلاقی، بتواند

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 جلسه( 5در اسلام )« میاخلاق معل»بخش اول: چیستی و اهمیت 

 و نسبت میان خلقیات )ملکات(، آداب و اعمال« علم اخلاق»چیستی  -

 و نسبت میان آنها« اخلاق معلّمی»و « اخلاق تعلیم و تربیت»، «علم اخلاق اسلامی» -

 اهمیت و ضرورت اخلاق و آداب معلمی در معارف اسلامی و در میان اندیشمندان مسلمان -

اخلاق »و (« Professional Ethicsای )اخلاق حرفه»از دیدگاه اسلام و قلمروهای « اق معلمیاخل»نسبت میان  -

 در ادبیات مدرن(« Applied Ethicsکاربردی )

 اخلاق فردی و اخلاق سازمانی و نسبت میان آن دو -
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تبیین  ترین خلقیات و آداب باطنی و ظاهری معلمی از دیدگاه اسلام )در ضمن محورهای:بخش دوم: مهم

های ایجاد و تقویت، پیامدها  و نتایج، خلقیات، حالات و رفتارهای مخالف / ناسازگار مفهومی و مصداقی، زمینه

 جلسه( 93کننده( )/ تضعیف

 * در ارتبا  با خداوند:

 اخلاص و انگیزة الهی -

 توکل و استعانت از خداوند در انجام وظیفة الهی -

 * در ارتبا  با خود:

 وقار متانت و - 

 مناعت طبع و عزت نفس - 

 ها(خودسازی و هماهنگی عمل با علم )عمل کردن به دانسته - 

 نظم و انضبا   - 

های شخصیتی، علمی و مهارتی تعهد و احساس مسئولیت )پرهیز از پذیرش مسئولیت بدون کسب صلاحیت - 

 مورد نیاز(

 حفظ حرمت علم و مقام معلّمی - 

 هری متناسبپاکیزگی و آراستگی ظا - 

 * در ارتبا  با دیگران:

 ** با شاگردان: 

 حلم و بردباری در مواجهه با شاگردان -  

 عفو و گذشت نسبت به شاگردان -  

 خیرخواهی و دلسوزی نسبت به شاگردان -  

 خویی نسبت به شاگردانرویی و نرممحبت، خوش -  

 تواضع و فروتنی در برابر شاگردان -  

 ردانحفظ حرمت شاگ -  

 رعایت عدالت میان شاگردان -  

 امانتداری نسبت به اسرار شاگردان -  

 کوشش در بذل دانش و دریغ نکردن از انتقال آن به شاگردان -  

 دانداذعان به ندانستن در جایی که پاسخ پرسشی را نمی -  

در سخن،  رعایت آداب سخن گفتن و سخن شنیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال -  

 پرهیز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب،...(

 ** با همکاران: 

 رعایت حرمت همکاران -  
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 تواضع و فروتنی در برابر همکاران -  

 حفظ اسرار همکاران -  

 همکاری و همیاری با همکاران -  

نیدن )رسا بودن، رعایت ادب، احترام و اعتدال در سخن، رعایت آداب سخن گفتن و سخن ش -  

 پرهیز از شوخی زیاد، پرهیز از عتاب و تندزبانی، خوب گوش کردن، پرهیز از قطع سخن مخاطب،...(

 ** با والدین شاگردان:

 رعایت حرمت والدین -  

 تواضع و فروتنی نسبت به والدین -  

 حفظ اسرار مربو  به والدین -  

 ایی والدین در مسائل مربو  به شاگردان و خیرخواهی نسبت به آنانراهنم -  

 رعایت ادب نسبت به والدین -  

 جلسه( 5های تربیتی )ها  و سازمانهای اخلاقی در موقعیتترین مسائل و چالشبخش سوم: مهم

 های اخلاقی در:زا، مسائل و چالشهای آسیبموقعیت

 تدریس  -

 اداره کلاس -

 ارزشیابی  -

 آموزانروابط میان دانش -

 ارتبا  با همکاران -

 آموزانارتبا  با والدین دانش -

 مدرسه و مدیریت آن -

 های حرفه معلمی از منظر اخلاقیها و آسیبترین آفتمهم -

 جلسه( 5های تربیتی( و چگونگی حل آنها )ها  و سازمانبخش چهارم: تزاحم / تعارض اخلاقی )در موقعیت

 احم / تعارض اخلاقی و خاستگاه نظری و عملی آنچیستی تز -

 ها و رویکردهای مواجهه با تزاحم / تعارض اخلاقیترین دیدگاهمهم -

 گیری در موارد تزاحم / تعارض اخلاقی بر اساس مبانی و معارف اسلامیاصول و قواعد تصمیم -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

مطالعه و اختصاص فرصت کلاس به حل ابهامات نظری و مفهومی و خصوصااً تأکیاد بار ی پیشارجاع دانشجومعلمان به منابع برا -

 های واقعی و انضمامی تربیتییابی مباحث در موقعیتمصداق
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 جویانه و بحث گروهی برای درگیر شدن فعال دانشجومعلمان با مباحثهای مشارکتاستفاده از روش -

هاای ز معلمان و فرهنگیان با تجرباه و پیشکساوت بارای شناساایی و بررسای مساائل و چالشگیری )استاد، دانشجومعلمان( ابهره -

 های تربیتیها و محیطاخلاقی در موقعیت

توان اخلاق و آدابی را که در مواجهه با هر سه گاروه شااگردان، همکااران و در تدریس اخلاق و آداب در ارتبا  با دیگران، می -

تادریس نماود و پاس از آن، باه اخلااق و « اخلاق و آداب مشترک در ارتبا  با دیگاران»تدا به عنوان والدین مشترک هستند، در اب

 آداب اختصاصی هر گروه پرداخت.

 منابع آموزشی. 4

 * بخش اول:

نشر معارف. )سرفصل  اخلاق اسلامی )فصل اول از بخش اول: کلیات(،(، 6393دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود ) -

 سبت خلقیات، آداب و رفتار اخلاقی(مربو  به ن

 ، ویراست سوم، تهران: نشر مجنون. ایاخلاق حرفه(، 6396فرامرز قراملکی، احد ) -

 .96-43، صص 3، فصلنامة معرفت اخلاقی، شمارة چیستی اخلاق کاربردی(، 6394شریفی، احمد حسین ) -

 هران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ، تآداب تعلیم و تربیت در اسلام(، 6346حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 * بخش دوم: 

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.آداب تعلیم و تربیت در اسلام(، 6346حجتی، سیدمحمدباقر ) -

 ، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.مهارت معلّمی(، 6396قرائتی، محسن ) -

 ، قم: دفتر نشر معارف. وایاتاخلاق تدریس در آیینة آیات و ر(، 6343امیدوار، آ. ف. ) -

 * بخش سوم: 

، تهران: مؤسسة خیریه شهید ای در مدرسهاخلاق حرفه(، 6394فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه ) -

 مهدوی. )بخش سوم( 

 * بخش چهارم: 

 رهنگ اسلامی.، قم: پژوهشگاه علوم و فتعارض اخلاقی و دانش اصول فقه(، 6396بوسلیکی، حسن ) -

، 63، فصلنامه معرفت اخلاقی،  شماره های اخلاقیهای تقدیم اهم بر مهم در تزاحمشاخص(، 6396رضوانی، علی ) -

 .64-4صص 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتتعملکرد دانشجو در فعالی ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایاان تارم انجاام می

 و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ها ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «چالش های تربیت اسلامی در دنیای معاصر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

هایی های اسلام در زمینه و زمانه حاضر با چالشها، تهدیدها و آسیببه معنای پرورش انسان مسلمان بر اساس آموزه« تربیت اسلامی »

ردگیاری نماود؛ چراکاه « نسبت دیان و مدرنیتاه»و به تَبَع « نسبت سنت و مدرنیته»توان تا بحث یزی را میخهمراه است. این چالش

 توان انکار نمود. ها مدرن را در عصر حاضر نمیها، فرایندها، ابزارها و تکنیکحضور افکار، ایده

 رایی، تعامل و تعادل.گرایی، تجددگکم چند دیدگاه مطرح است: سنتدرباره نسبت سنت و مدرنیته دست

در باب امکان تربیت دینی/اسلامی در قرن بیست و یکم برخی بر این باورند که در عصر مدرن و پست مدرن به واسطه افول دین و 

ل ثمر است؛ اما در مقابادینداری و سیطره لیبرالیسم و سکولاریسم، تربیت دینی )و به تَبَع تربیت اسلامی( ناممکن، غیرمعقول و یا بی

شماری دیگر با تکیه بر عقلانیت و معنویت اسلامی از ظرفیت اسلام و تربیت اسلامی برای بقااء و بالنادگی و مقاومات در ایان فضاا 

زایی فرهنگ مدرن و پست مدرن سخن می گویند. در این دیدگاه، دانشوران تربیت اسلامی باید برای مقابله و برون رفت از چالش

 مند تدارک ببیند. ای منضبط و نظامت اسلامی اندیشهنسبت به نظریه و عمل تربی

از آنجا که آشنایی و اقناع فکری و انگیزشی دانشجومعلمان به عنوان متربی فعلی و مربی آینده برای ایفای نقش در جریاان تربیات 

اسالامی در عصار حاضار هاای تربیات ها، تهدیادها و آسایباسلامی بسیار مهم است، طراحی این درس برای تبیین مهمترین چالش

 یابد. ضرورت می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 6تعداد واحد: 

 ساعت 36تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 فلسفه تربیتی اسلامنیاز: دروس پیش

استاد متخصتص بترای تتدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 رنام درس به فارسی: چالش های تربیت اسلامی در دنیای معاص

 نام درس به انگلیسی: 

The Challenges of Islamic Education in the Contemporary World 

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجومعلم قتادر 

 خواهد بود:

 های تربیت اسلامی در دنیای معاصر را تبیین و تشریح نماید. مهمترین چالش6

های تربیت اسلامی در دنیای معاصر را تحلیل  و مباادی و مباانی آن را آسیبها و بتواند چالش -6

 ریشه یابی نماید

ها و انحرافات جریاان تربیات بتواند نقدها و اشکالات متوجه تربیت اسلامی را ارزیابی و آسیب -3

 اسلامی را به خوبی آشکار نماید

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 ج( 5کلیات ) :9بخش 

 مفهوم شناسی چالش )چالش به معنای ناسازگاری، تقابل، تهدید و آسیب( -

 تربیت اسلامی؛ معنا، قلمرو و مختصات  -

 گرایی )اومانیسم( و جدایی دین از امور دنیوی )سکولاریسم((بینی مدرن )انسانمهمترین بنیادهای جهان -



41 

 

 تجددگرایی، تعامل و تعادل( گرایی،)سنت« نسبت سنت و مدرنیته»رویکردها درباره  -

 های تربیت اسلامی در عصر حاضر )تقسیم به نظری و عملی؛ زیربنایی و روبنایی؛ بیرونی و درونی(بندی چالشدسته -

 ج( 5: آزادی و اجبار در تربیت اسلامی )5بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 قد و بررسی از منظر تربیت اسلامین -

 ج( 5: تلقین و تربیت اسلامی ) 0بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5سازی دانش و تربیت اسلامی ): تجاری4بخش 

 ریگیمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5: رسانه، فضای مجازی و تربیت اسلامی )2بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5های نوظهور و تربیت اسلامی )ویت: معن6بخش 

 گیریمعنا، تاریخچه و بسترهای شکل -

 برانگیزی نسبت به تربیت اسلامیتبیین محورهای چالش -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی -

 ج( 5سازی و تربیت اسلامی ): هویت، جهانی1بخش 

 بت آنها های ایرانی، اسلامی و انقلابی در هویت ایرانی معاصر و نسمؤلفه -

 سازیهویت ایرانی معاصر و جهانی -

 نقد و بررسی از منظر تربیت اسلامی   -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

  ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقع لازم استفاده از

 روش بحث گروهی

 ضور فعال تر در مباحث کلاسی و ارائه گازارش پایش مطالعاه باه کلااس و اساتاد باه پیش مطالعه و تحقیق فردی برای ح

 صورت مکتوب توسط دانشجو
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 های یادگیری مربو  به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس یا خارج از کلاس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت

 رسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد د

 منابع آموزشی. 4

 : کلیات 9منابع برای بخش 

 .0و3افتراح )مصاحبه مصطفی ملکیان در مورد سنت و تجدد(، مجله نقد و نظر، سال پنجم، شماره  -

 . 34، شماره 6346بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته، علیرضا شجاعی زند، نامه علوم اجتماعی، بهار  -

ای، بصیرت و تربیت اسلامی، پاییز فر و علیرضا قلعهوانع تربیت دینی، کامیار قهرمانیها و مشناسانه به چالشنگرش آسیب -

 .64، شماره 6394و زمستان 

چالش تربیت اسلامی )در باب تقابل جدید اما وثیق اسلام و مدرنیته( محمدحسین کیانی،  پژوهشنامه تربیت تبلیغی، بهار  -

 .6، شماره 6396

ه اسلام وغرب و عوامل تربیت دینی، مهدی سبحانی نژاد و دیگران، فصلنامه علمی پژوهشی تبیین ماهیت انسان از دیدگا -

 64، شماره 6396پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، پاییز 

)و نیز چاپ شده در  6، شماره 6396امکان معنا و سازواری در اخلاق و تربیت اسلامی، خسرو باقری، تربیت اسلامی، سال  -

 ، خسرو باقری(6کتاب: نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ج  بخش اول از

 .6396تربیت سکولار از دیدگاه صاحبنظران، سیدنقی موسوی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول،  -

 : آزادی و اجبار در تربیت اسلامی5منابع برای بخش 

 .36و34شماره  6343و بهار  6346 حل پارادوکس آزادی در اندیشه شهید مطهری، حسین سوزنچی، قبسات، زمستان -

 .66، شماره 6396آزادی در چهارچوب عقلانیت اسلامی، احمد واعظی، پژوهشهای اخلاقی، تابستان  -

معنا و حدود استقلال به متابه هدف در تربیت دینی بررسی تطبیقی، سعید بهشتی، محمدجواد زارعان و هادی رزاقی،   -

 .66، شماره 6394ستان اسلام و پژوهشهای تربیتی، پاییز و زم

 -630)بحث تربیت اجباری: صص  6396تربیت انقلابی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

604) 

 .9، شماره 6344تاملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی، محمد سروش محلاتی، دوفصلنامه تربیت اسلامی،  -

 می : تلقین در تربیت اسلا0منابع برای بخش 

 . 06،شماره 6396های آموزشی،  پاییز تحلیل مفهوم تلقین در تربیت دینی، سیدنقی موسوی، فصلنامه نوآوری -

-663)بحث تربیت تلقینی: صص  6396تربیت انقلابی چیستی چرایی و چگونگی، سیدنقی موسوی، قم: زمزم هدایت،  -

 (644-604و نیز بحث تربیت اقراری: صص  630

 .3، شماره 6390ت دینی، موسوی، فصلنامه مطالعات فقه تربیتی،جواز تلقین در تربی -

بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی؛ سیدنقی موسوی، فصلنامه پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی؛  -

 . 64، شماره 6396پاییز 



43 

 

جعفری، دوفصلنامه تربیت اسلامی،  پور و سیدابراهیمهای تلقین در تربیت دینی، علی قاسمها و ناسازواریسازواری -

 .4، شماره 6344

تلقین چالشی فراوری تربیت دینی، محمدحسین حیدری و حسنعلی بختیار در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات  -

 .6344همایش تربیت دینی در جامعه معاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 و تربیت اسلامی سازی دانش: تجاری4منابع برای بخش 

نئولیرالیسم و تجاری سازی تربیت:چالشی فراروی تربیت اخلاقی، حمدالله حبیبی و فاطمه زیباکلام، پژوهشنامه مبانی  -

 .6، شماره 6393تعلیم و تربیت، سال چهارم، 

، 6396و زمستان تاملی بر روابط بازار و دانشگاه، خسرو باقری، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز  -

 .6شماره 

 : رسانه و فضای مجازی و تربیت اسلامی2منابع برای بخش 

شناسایی راهکارهای تعمیق تربیت دینی در فضای مجازی، علینقی فقیهی و حسن نجفی، پژوهشنامه تربیت تبلیغی،  -

 .4و6، شماره 6390

سیره رضوی، مجتبی نوروزی و دیگران، راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های قرآن و  -

 .69، شماره 6396فرهنگ رضوی، 

فضای مجازی فرصتها و چالشهای هویت دینی در بین جوانان ایرانی، مرضیه قاسمی، مهدی احمدی، ره آورد نور، پاییز  -

 .46، شماره 6394

، شماره 6390امه تربیت تبلیغی،کارکردهای تربیتی مدرسه با توجه به ویژگی های فضای مجازی، جلال غریبی، پژوهشن -

 .4و6

تربیت دینی و عصر ارتباطات؛ فرصت یا تهدید، رمضان مهدوی آزادبنی در : جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات  -

 .6344همایش تربیت دینی در جامعه معاصر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 سلامیهای نوظهور و تربیت ا: معنویت6منابع برای بخش 

 .6396های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران، حمزه شریفی دوست، دفتر نشر معارف، کاوشی در معنویت -

 .6394ها: نگرشی بر جریانهای نوظهور معنویت گرا، محمدتقی فعالی، موسسه دین و معنویت آل یاسین، آفتاب و سایه -

و نوپدید؛ حسین باغگلی و دیگران، پژوهش در مسائل تعلیم و  نقد مفهوم معنویت در تربیت دینی معاصر، معنویت دینی -

 .66، شماره 6396تربیت اسلامی، پاییز 

 .64، شماره 6390تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید، حسین باغگلی و دیگران، دوفصلنامه تربیت اسلامی،  -

 سازی و تربیت اسلامی: هویت، جهانی1منابع برای بخش 

 .6396ان هویت، محمدرضا شرفی، تهران: سروش، جوان و بحر -

 .0و3، شماره 6344بحران هویت فرهنگی در ایران و پیامدهای آن، محمدرضا شرفی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی،  -

 . 64، شماره 6344محمدی، فصلنامه مطالعات ملی، جهانی شدن و بحران هویت، احمد گل -
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زاده، ماهنامه ینی در عصر جهانی شدن، مهرداد احمدی فر و علیرضا صادقچالشها و فرصت های پیش روی تربیت د -

 .06و04، شماره 6349مهندسی فرهنگی، سال پنجم، مهر و آبان 

، 6346جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و عرفان اسلامی، بابک شمشیری، دانشور رفتار،  -

 .34شماره 

، 6344تربیت دینی، رضا رضایی و اکبر رهنما، ماهنامه مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند  بررسی نسبت جهانی شدن با -

 .34و 36شماره 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 :نمره 4ها رکت در فعالیتهای یادگیری پیش بینی شده و مشاعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند 

 :نمره 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

 شاود. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزماون پایاان تارم انجاام می

 ه است.ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شدمبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک
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 «تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

های جدیدی در روانشناسی دین است که مانند جامعه شناسی دین درصدد مطالعه دیان و دیناداری روانشناسی رشد دینی از عرصه

انند دعا، توکل و غیره از موضوعات مورد پژوهش در در عصر حاضر است. رشد ایمان، عقیده، فرایندهای تحولی رفتارهای دینی م

-رود و به تَبَع آموزش دین و دینداری )تربیت دینی( نیز از قلمروهای مهم پژوهشای اسات کاه ذهان تربیاتاین عرصه به شمار می

 پژوهان را به خود مشغول کرده است. 

برعهده معلم درسِ قرآن و دینی نهاده نشده است؛ آشانایی  از آنجا که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت اسلامی تنها

همه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با فرایندهای تحولی و رشدِ دانش آموزان در سانین کاودکی و نوجاوانی اهمیات دو چنادان 

 یابد. در این درس دانشجومعلمان با رشد و تربیت دینی در کودکی و نوجوانی آشنا خواهند شد.می

 ات درسمشخص

 نظرینوع درس: 

 واحد 6تعداد واحد: 

 ساعت 36تعداد ساعت: 

 تربیت اسلامیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: دروس پیش

تخصص موردنیاز برای تتدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 نام درس به فارسی:  تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام

 نام درس به انگلیسی: 
Religious education of children and teenagers in Islam 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های رشد و تربیت دینی در دوران طفولیت و کودکی اول را بشناساد و راهکارهاای تربیتای ویژگی

 لازم برای تربیت دینی را بداند

 موثر در تربیت دینی را کسب نماید هایانگیزه  و توانش لازم برای تشخیص و گزینش روش

هاا و انحرافاات در فراینادهای تربیات دینای در کاودکی و بتواند بر اساس معیارهای اسلامی آسیب

 نوجوانی را تشخیص و ارزیابی و نقد نماید. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 : کلیات9فصل 

 ینی، تعاریف دین، دینداری، تربیت، رشد، رشد د

 تعریف و قلمرو تربیت دینی،

 تعریف مقاطع سنی و مراحل تربیت 

 

 : رشد و تربیت دینی در طفولیت5فصل 

 رشد دینی  -

 شکل گیری و تحول شناخت دینی 

 شکل گیری و تحول تجربه و احساس دینی 

 شکل گیری و تحول جامعه پذیری دینی 

  باهم نگری 
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 تربیت دینی -

 هدف تربیت دینی 

 ربیت دینیویژگی های مربی ت 

 )محتوای تربیت دینی )اخلاق، عقاید عبادات و مناسک 

 روشهای تربیت دینی 

 های تربیت دینیمهارت 

 : رشد و تربیت دینی در کودکی 0فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینیشکل 

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل 

 گیری و تحول جامعه پذیری دینیشکل 

  باهم نگری 

 یتربیت دین -

 هدف تربیت دینی 

 های مربی تربیت دینیویژگی 

 محتوای تربیت دینی 

 های تربیت دینیروش 

 های تربیت دینیمهارت 

 :  رشد و تربیت دینی در نوجوانی4فصل 

 رشد دینی  -

 گیری و تحول شناخت دینیشکل 

 گیری و تحول تجربه و احساس دینیشکل 

 گیری و تحول جامعه پذیری دینیشکل 

  باهم نگری 

 یت دینیترب -

 هدف تربیت دینی 

 های مربی تربیت دینیویژگی 

 محتوای تربیت دینی 

 های تربیت دینیروش 

 های تربیت دینیمهارت 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0
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 گیری از روش پرسش و پاسخ و روش بحث گروهی در مواقع لازمارائه محتوا به روش توضیحی به همراه بهره 

 ای حضور فعال تر در مباحث کلاس و ارائه گزارش از مطالعات خودپیش مطالعه و تحقیق فردی بر 

 های یادگیری مربو  به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کلاس و یا خارج از کلاس و ارائه مکتوب به استاد انجام فعالیت

 توسط دانشجو و بررسی و اعلام نظر به موقع استاد.

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی

 (. روان شناسی تحول دینداری، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 6396) نوذری، محمود -

 باهنر، ناصر )آخرین چاپ(. آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، تهران: چاپ و نشر بین الملل. -

دینی، رساله دکتری، (. بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی نوجوانی: رویکرد روان شناختی 6349نوذری، محمود ) -

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

 منابع فرعی

(. تربیت دینی کودکان پیش دبستانی )ارائه الگویی برای برنامه درسی تربیت دینی 6396نوذری، مرضیه و شمشیری، بابک ) -

 کودکان( برنامه فعالیت والدین و مربیان، تهران: آوای نور.

(. اصول تربیت توحیدی از کودکی تا بلوغ، تهران: 6396ور و سلحشوری، احمد )قیصری، کیومرث؛ خوشخویی، منص -

های قرآن و ائمه اطهارع، دوفصلنامه تربیت اسلامی، انتشارات سخنوران. )همچنین مقاله اصول تربیت توحیدی بر اساس آموزه

 (64، شماره 6396

وانشناختی اسلامی، فصلنامه رواننشناسی و دین، شماره (. رشد دینداری در اوائل کودکی: رویکردی ر6394نوذری، محمود ) -

30 . 

 (. خدا به تصور کودکان: شکل گیری فهم دینی در کودکان، تهران: منادی تربیت.6346اسکندری، حسین ) -

(. سند تعلیم و تزکیه )نظام سازی توحیدی در شهر و جامعه( ناشر: قرآن و اهل بیت 6396اخوت، احمد رضا و قاسمی، مریم ) -

 نبوت.

 (. معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان، تهران: پیشرفت.6396غباری بناب، باقر ) -

 (. هفتاد پرسش و پاسخ در مورد خدا، ناشر: قدیانی. 6396ابهری حیدری،  غلامرضا ) -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت زشیابی فرآیند:ار 

 :نمره 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار 

  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس فعالیت یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزماون پایاان تارم انجاام

هاا و ساطوح پیامادهای یاادگیری تعیاین شاده ی تکالیف )یادگیری و عملکاردی( ملاکشود. مبنای ارزیابمی

 است.
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 « های تربیتی دفاع مقدسآشنایی با ارزش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

طلاب راساخ و شاهادتبنیاد بوده و به تعبیر امام )ره( فتح الفتوح آن، تربیت نسلی با ایماان انقلاب اسلامی، از اساس، انقلابی فرهنگ

 بدیل بوده استساله، الگویی از رفتار اجتماعی و سیاسی در قالب دفاع از وطن به نمایش گذاشت که بیو دفاع مقدس هشت 1بوده

شود که در هار برهاه برای ایران اسلامی تلقی می« هاجنگ فرهنگ»در « ذخیره استراتژیک فرهنگی»به متابه « فرهنگ دفاع مقدس»

هاای سیاسای و اجتمااعی های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، علم، فرهنگ و سیاست مبتنای بار آن کانشعرصه از عرصه تاریخ و هر

 هایی چون خودباوری، جهاد، ایتار و عدالت برجسته شده است. گرفته، ارزشمردم و مسئولان شکل

فرهناگ »توان در برنامه درسی خاود از ایران، نمی دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها دانشگاه برای تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی

 های آن غافل باشد .ها و ارزشو بنیادهای نظری و شاخص« دفاع مقدس

هاای آن، از ترین وقاایع جناگ تحمیلای و ارائاه بینشای روشان از واقعیاتاین درس درصدد است تا ضمن گذری تاریخی به مهم

یافتاه میاان فرمانادهان، هاای خودساازانه و دگرساازانه تجلایهمت بگماارد و ارزش«مطالعه درباره دفاع مقدس »منظری فرازین به 

تارین مباانی، اهاداف و اصاول پژوهی نماید و دانشجومعلمان را با مهامساله تحمیلی را فرهنگرزمندگان و کنشگران جنگ هشت

 تربیت مبتنی بر فرهنگ دفاع مقدس )تربیت جهادی( آشنا سازد. 

 مشخصات درس

 نظریرس: نوع د

 واحد 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت: 

 شایستگی کلیدی:

 تربیت اسلامی

 -نیاز:دروس پیش

استاد متخصتص بترای تتدریس: 

 اساتید دارای مجوز

 های تربیتی دفاع مقدسنام درس به فارسی: آشنایی با ارزش

 نام درس به انگلیسی: 

Introduction of holy defense’s educational values  
پیامدهای یادگیری: در پایتان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجومعلم قتادر 

 خواهد بود:

. ضمن آشنایی با مهمترین وقایع دفاع مقدس و ارزشهای تربیتی و مدیریتی آن و 6

 شناخت سیره مجاهدان و شهدا، با آنان انس بگیرد. 

پرورشی و ... انگیزه . مبتنی بر تجارب رزمندگان و شهدا در جهاد نظامی، علمی، آموزشی، 6

 لازم جهت به کارگیری خلاقیت، نوآوری در عرصه تربیت اسلامی در مدارس را کسب نماید.

زیسته تربیتی مجاهدان و شهدا و نیز مبتنی بر . برای اخذ تصمیمات درست مبتنی بر تجربه3

 فرهنگ دفاع مقدس  بتواند توان لازم برای خودسازی و دگرسازی را کسب نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 بخش اول: آشنایی با تاریخچه دفاع مقدس 

 : مبانی نظری جنگ و دفاع 9فصل

 کلیات درس، اهمیت و ضرورت این درس  -

                                                 
 394ص  64. صحیفه امام، ج 1 
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 تعاریف جنگ و دفاع از منظرهای مختلف  -

 تفاوت مدیریت و فرماندهی در جنگ و راهبردهای امام و مردم برای مقاومت  -

 وضاع و شرایط ایران و عراق پیش از شروع جنگ: ا5فصل 

 : زمینه ها، علل، عوامل، دلائل و اهداف تهاجم عراق علیه ایران0فصل 

 : مقاطع مختلف جنگ تحمیلی 4فصل 

 : تهاجم سراسری و مقاومت های مردمی و نیروهای مسلح6مقطع  -

 : بیرون راندن متجاوز6مقطع  -

 وز: عمق بخشی دفاعی یا تنبیه متجا3مقطع  -

 : پایان جنگ0مقطع  -

 : نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه ای و سازمان های بین المللی در هشت سال دفاع مقدس2فصل 

 : علل و عوامل پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ 6فصل 

 : نتایج و دستاورادهای هشت سال دفاع مقدس در عرصه های داخلی و خارجی1فصل

اق  )حمله شیمایی به شهرها )حلچه و ...(، حمله به مناطق مسکونی و : جنایتهای جنگی رژیم بعثی عر1فصل 

 نفت کشها، رفتار با اسرا(

 بخش دوم: آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس
 ها در دفاع مقدس : نقش آموزش و پرورش و دانشگاه1فصل 

 گاهی( در دفاع مقدسآموز، دانشجو، فرهنگی و دانشبازخوانی میزان حضور و انواع مشارکت اقشار فرهنگی )دانش -

 آمار شهدا، جانبازان و اسرای اقشار فرهنگی در دفاع مقدس  -

 در پشت جبهه« های آموزشی رزمندگانمجتمع» -

 1های اخلاقی، معنوی، آموزشی و پرورشی در سیره شهدا: ارزش93فصل 

 شهید ابراهیم هادی -

 شهید دکتر چمران -

 شهید صیاد شیرازی -

 شهید کاوه -

 شهید باقری -

 م سلیمانیشهید قاس -

 یکی از شهدا و ایتارگران خانم -

                                                 
گیرند. معیارهای انتخاب شهیدان شود تا دانشجویان با این الگوها انس ب. تذکر: در این درسها با مرور شخصیت و سیره چند شهید شاخص، تلاش می1 

. 3. جوان بودن شهید، 6. جامعیت شخصیت شهید، 6توانند بر اساس این معیارها شهدای دیگری را مطرح نمایند: شاخص به قرار زیر است و مدرسان می

ابع مکتوب در دسترس در مورد سیره شهید وجود . من4. از قشر فرهنگی بودن شهید )معلم، دانشگاهی، دانش آموز، دانشجو و دانشمند(، 0بومی بودن شهید 

های خواهران دانشگاه فرهنگیان تعداد بیشتری از شهدا از شهدای خانم و یا . ترجیح این است که یکی از شهدا خانم باشد و حتی در پردیس6داشته باشد، 

 مادران و همسران شهدای شاخص که دارای معیارهای فوق باشند انتخاب شوند. 
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 : فرهنگ دفاع مقدس به مثابه ارمغانی برای زندگانی امروز 99فصل 

 دفاع مقدس به متابه فرهنگی برای حیات -

 فرهنگ دفاع مقدس به متابه راهبردی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی -

 های فرهنگ دفاع مقدس برای زندگی فردی و اجتماعیدرس -

 دهای تدریس و یادگیریراهبر. 0

 با معرفی استاد، دانشجو گزارشی از زندگی و سیره اخلاقی/ تربیتی شهدای فرهنگی تهیه نماید  -

 مشارکت در بحث و گفتگو در مورد مصادیق فرهنگ جهاد و مقاومت در زمان حاضر  -

 های مربو  به دفاع مقدسها و برنامهبازدید از موزه جنگ و یا حضور در نمایشگاه -

-بندی ارزشهای تربیتای تجلایتگو و یا مصاحبه با خانواده و همرزمان شهدای جنگ تحمیلی و یا شهدای مدافع حرم و صورتگف -

 یافته در گفتار و کردار این شهدا

 های بنیادی یا صنایع هوا وهای بزرگی را برداشتند در عرصه سلولمطالعه و تهیه گزارشی از مراکز علمی که با فرهنگ جهادی گام -

 فضا و یا تسلیحاتی )مانند پژوهشکده رویان و ...(

ساعت بازدید از موزه دفاع مقدس استان و یا مناطق  4مرکز آموزشی و مدرس مربوطه موظف است حداقل  -

 دفاع مقدس و یا اماکن مشابه را در برنامه دانشجویان قرار دهد. 

 

 منابع آموزشی. 4

 برای بخش تاریخچه دفاع مقدس: 

 (. آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس. چاپ بیست و یکم، تهران: سمت. 6396) ی و پیری، هادیشربتی، مجتب -

 (. آشنایی با دفاع مقدس، چاپ اول، انتشارات خادم الرضا )ع(. 6346پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ) -

 مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران.(. آغاز تا پایان: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ، تهران: 6396درودیان، محمد ) -

 ، مرکز اسناد و تحقیقات سپاه پاسداران. 3تا  6ها، جلد (. جنگ ایران و عراق: پرسشها و پاسخ6396درویشی، فرهاد ) -

 

 برای بخش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس

در دفاع مقادس. قابال بازیاابی  (. مقاله تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش6394نوربخش، رحیم و حشمتی، فریده ) -

 /http://navideshahed.com/faدر: 

 مجموعه کتب سیره شهدای شاخص  -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2 

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتدر فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو 

 نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

http://navideshahed.com/fa/
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

در شرایط فعلی تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که 

ای بینی شدههای پیشها و موقعیتمعلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله

ها به طور مداوم باید به ای برخورد نمایند. آنرو هستند به شیوه خلاقانهآوردند/ روبهکه دانش آموزان با خود به کلاس درس می

ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین ارزش است؟ دانش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفهرسشپ

های یادگیری اثر بخش چیست؟ چگونه هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیتها و ظرفیتآموزان از چه توانمندی

تخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی به دانشجو معلمان ها و خطاهای خود برای اتوانند از موفقیتمی

شوند استفاده نموده و رو میکمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا پرسش هایی که با آن روبه

 ت خود در آینده کمک کنند. ها و نیز متراکم شدن تجربیابتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت

 مشخصات درس

  نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 36تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش 

تخصص موردنیتاز بترای 

دارای تخصاااص تتتتدریس: 

 روانشناسی و علوم تربیتی

 روانشناسی تربیتینام درس به فارسی: 

 Educational Psychologyنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخااذ شاده در نقش یافته با شناخت

 سطح کلاس درس/ مدرسه را تحلیل و گزارش نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 کلیات ول: فصل ا
 تعریف روانشناسی -

  های روانشناسیموضوعات و گرایش -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

ها را در قالب یک مقاله کوتاه مقالات علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحولات آن را مطالعه و یافته

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 وانشناسی تربیتیتعریف ر -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -



52 

 

 معلمان کارآمد -

 های پژوهش در روانشناسی تربیتیروش -

 فعالیت یادگیری:

های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و های آن/ روشمقالات علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی

 ی استفاده از یافته ها یا راهکارها ارائه نماید. های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگیافته

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخلاقی -

 فعالیت یادگیری:

 . ها را گزارش نمایدهای دیدگاهها و تفاتای شباهتهای مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسهدیدگاه

 های فردیفصل چهارم: تفاوت

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 های یادگیری و سبک تفکرشیوه -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش، آموزش و یادگیری -

 های فرهنگی و جنسیتیتفاوت -

 فعالیت یادگیری:

های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از دلالت های این  پژوهش

 ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. یافته

 تکلیف عملکردی: 

 و تأثیرات آن تحلیل نماید. با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مطالعه

 فصل پنجم: استعداد

 و بیان رابطة میان آنها« استعداد»و « هوش»های بیان تعریف
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 «استعداد»و « هوش»گذاری میان دو مفهوم فاصله

 بیان تعریف دیگر مفاهیم مرتبط با طرح )خلاقیت، تیزهوشی یا سرآمدی، هوش عاطفی و هیجانی و...( و رابطة میان آنها

 و بیان تعریف مصوب شهاب از استعداد« استعداد»د بر تکیة طرح شهاب بر مفهوم تأکی

 معرفی انواع استعداد )استعداد کلی، استعدادهای خاص(

 بیان هشت حوزة استعدادی طرح شهاب }با رعایت اختصار، در حد معرفی اجمالی{

 بیان عوامل مؤثر بر وجود تفاوت در استعدادها و بروز آنها

 عامل ژنتیکاشاره به 

 اشاره با عامل محیط )خانواده، جامعه،...(

 تعامل دو عامل ژنتیک و محیط در تفاوت استعدادها

 برای بروز استعدادها« محیط تربیتی مناسب»تأکید بر ایجاد بستر 

  آموزان مستعد و علل عدم موفقیت آنها در مدارسبیان مشکلات شایع دانش

 :فعالیت یادگیری

شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از دلالت های این پژوهش های انجام 

  .ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کندیافته

  :تکلیف عملکردی

 آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی مطالعه و تأثیرات 

 فصل ششم: فرآیندهای شناختی
 سطوح پایین فرایند های شناختی -

 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خلاقیت -

 تکلیف یادگیری: 

ها را شناسایی و چگونگی ای از این مهارتهای درسی برسی و نمونهکارگیری فرآیندهای شناختی را در کتابهای بهروش

 آن را مورد نقد و برسی قرار دهد.  آموزش

 روش های پروش خلاقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کلاس گزارش نماید. 

 فصل هفتم: مدیریت کلاس درس
 فصل هفتم: مدیریت کلاس درس

 اصول کلی مدیریت کلاس -

 های مدیریت کلاسشیوه -
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 فضای مطلوب برای یادگیری -

 یری از مشکلات رفتاریگپیش -

 های خاص برای هدایت رفتار نامناسبمداخله -

o قرارداد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 ملاحظات هدایت کلاسی -

o های استعدادیآموزان با تفاوتگذاری دانشپذیرش و حرمت 

o ایجاد فضای امن در کلاس برای ابراز وجود و بروز استعداد 

o دن امر یادگیری و نقش فعال و محوری یادگیرندگانتوجه به شخصی بو 

o ساز بروز استعدادگر فرایند یادگیری و زمینهتلقی معلم به عنوان تسهیل 

o های کلاسی استعدادها در طراحی آموزشی و تدوین فعالیت« هدایت»و « شناسایی»زمانی و تلازم امر تأکید بر هم

 و روی یک سکه هستند(استعدادها در کلاس، د« هدایت»و « شناسایی)»

 تکلیف عملکردی: 

های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را به یک کلاس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش

 های علمی گزارش نماید. همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته

 فصل هشتم: کودکان با نیاز های ویژه
 به ناتوانی دانش آموزان مبتلا -

 اختلالات حسی -

 اختلالات جسمی -

 کم توان ذهنی -

 اختلالات زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختلالات رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 آموزان را برسی و گزارش نماید. 
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ها را در های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه را در سایر کشورها مطالعه و یافتهبا مراجعه به منابع علمی روش

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

تقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مس

های فردی در های رشدی/ تفاوتهای آموزشی/تربیتی، بکارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه ویژگیموقعیت

اثر بخشی تصمیمات  های آموزشی/ تربیتی )کلاس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای سطحموقعیت

 معلم/ مربی در کلاس درس/ مدرسه.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 ، مترجم رابعه موحد. انتشارات ارجمند.روانشناسی کاربردی برای معلمان(. 6396بنتهام، سوزان)

 رهنگی رسا.. ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران. نشر موسسه خدامات فروان شناسی تربیتی(. 6396سانتراک، جان دبلیو )

)راهنمای آموزگاران و مدیران(. تهران: مرکز  نامة شهابدست(. 6390مجدفر، مرتضی؛ اصلانی، ابراهیم و سلیقه دار، لیلا )

 پژوهان جوان.ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

  منابع فرعی:
 انتشارات آگاه.  ان:تهرروانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش (. (. 6344سیف، علی اکبر )

 ، ترجمه مهشید فروغان. تهران:  انتشارات ارجمند.روانشناسی کاربردی برای معلمان(. 6349فونتانا، دیوید )

 )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری . 2

 نمره  66آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 ره نم 4مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:
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 «های یادگیری و آموزشنظریه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

های باشد، چنین درکی شامل دانش مربو  به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن می

ان را در کاربرد آگاهانه و کسب آن می تواند معلمکه یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

های مختلف های تدریس در موقعیتمقتضی اصول مربو  به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت روش

 های تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازد.تربیتی، دانشجومعلمان را با سودمندی و کاربردی بودن روش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6واحد:  تعداد

 36تعداد ساعت: 

 تربیتی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش 
تخصص موردنیاز بترای 

دارای تخصااص تتتدریس: 

 علوم تربیتی و روانشناسی

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس به فارسی: 

 Learning and teaching theoriesنام درس به انگلیسی: 

 گیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یاد

های های یادگیری و آموزش، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتضمن درک انواع نظریه

 مختلف تربیتی تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهای تدریس متناسبی بکار برد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 درس و اعلام نحوه ارزشیابی و معرفی منابع هفته اول: ارائه طرح

 بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -

 مکاتب تجربه گرا -

 مکاتب خرد گرا -

 نظریه های جدید در یادگیری-

 فصل دوم: تعریف مفاهیم )نظریه، نظریه علمی، یادگیری، آموزش(

 های آنتعریف یادگیری و ویژگی -

  ویژگی های نظریه یادگیری جامع -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 ارائه چارت مربو  به نظریات یادگیری-

 تکالیف عملکردی:

 از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوری و در قالب جدولی ارائه نمایند.

 های رفتاری یادگیریفصل سوم: نظریه

 فعالیت یادگیری:
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 ش رفتارگرایان در کلاس مطرح و درخصوص اصول مربوطه بحث و تبادل نظر شود.های آموزنمونه هایی از روش

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 فعالیت یادگیری:

 های آموزش شناختی در کلاس مطرح و درخصوص اصول مربوطه بحث و تبادل نظر شود.نمونه هایی از روش

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنجم:

 یادگیری: فعالیت
 ارزیابی نقا  ضعف و قوت اصول یادگیری در نظریه خبرپردازی.

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:
مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کلاس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از نظریه های 

 یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی م:فصل هفت

 تکالیف عملکردی:
های های منتشر شده در زمینه مطالعات مربو  به مغز و ارتبا  آن با آموزش و یادگیری را مطالعه نموده و یافتهمقالات و پژوهش

 خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 های یادگیری در آموزش کاربرد نظریه فصل هشتم:

 رویکرد رفتاریکاربرد 

 کاربرد رویکرد شناختی

 کاربرد نظریه سازندگی یادگیری

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:
های مطالعه شده تحلیل و تصمیمات های مطالعه شده یک موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریهبا استفاده از نظریه

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

 ها و ابزارهای شناسایی استعدادهافصل نهم: روش

 مؤلفه( به عنوان مبنای شناسایی استعدادها 4های ذیل آنها )جمعاً گانة تعریف شهاب از استعداد و مؤلفهمعرفی محورهای سه

 عدادهاگانة استعدادی شهاب به عنوان عرصة شناسایی استهای هشتتبیین حوزه -

 های مختلف استعدادی شهابها و حوزههای افراد مستعد در مؤلفهتبیین ویژگی -

 های کاربردی(معرفی نشانگرهای رفتاری افراد مستعد )ذکر متال -

 لیست و...(شناختی، کارپوشه، سیاهة رفتار، چکهای روانهای شناسایی استعدادها )مشاهده، مصاحبه، آزمونشیوه -

 رح شهابمعرفی کلی ابزار ط -

 بندی ابزار و مدیریت ورود اطلاعات به سامانة اینترنتیگذاری و جمعبیان ضرورت و روش نظارت بر امر نمره -
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 تأکید بر عدم انحصار شناسایی در طرح شهاب به یک ابزار -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شاود ضامن ارائاه باشد، پیشانهاد مایختلف میهای مبا توجه به اینکه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت

های واقعی تدریس تأکیاد کارگیری دانش نظری در موقعیتمباحث نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و به

رشاد راهبردهاای  تواناد زمیناهشود. علاوه براین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خاارج از محایط آموزشای مای

 ختی دانشجویان را فراهم سازد.فراشنا

 . منابع آموزشی4 

 : منبع اصلی

اکبر سیف، ویرایش هشتم، ، ترجمه علیهای یادگیریای بر نظریهمقدمه(. 6394اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -

 تهران: دوران.

 ایش هفتم تهران: دوران.. ویرروانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 6394سیف، علی اکبر ) -

 نامة شتهاب )راهنمتای آموزگتاران و متدیران(.دست(. 6390مجدفر، مرتضی؛ اصلانی، ابراهیم و سلیقه دار، لیلا ) -

 پژوهان جوان.تهران: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

 منبع فرعی: 

 . جلد اول و دوم.. تهران: سمتهای آموزشی و پرورشیمهارت(. 6343شعبانی، حسن )- 

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 2

 نمره( 1ارزشیابی مستمر) 2-9

 نمره 4ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت -

 نمره 4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 95ارزشیابی پایانی ) 2-5

 گیرد. به صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت می های یادگیری و آموزشنی درس نظریهارزشیابی پایا
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 «جامعه شناسی آموزش و پرورش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

ی بودن، توان جدا از مقوله اجتماعتعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی

به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر، شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل 

اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است. بنابراین درک دانشجویان نسبت به جامعه شناسی آموزش و پرورش، این امکان را پدید 

جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد و درس جامعه شناسی آموزش و پرورش،  می آورد تا با چشم انداز

های تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان  فراهم ای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلزمینه

 می کند. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6 تعداد واحد:

 36تعداد ساعت: 

  شایستتتگی کلیتتدی:
 تربیتی

 -نیاز: پیش

استاد متخصص بترای 

دارای تخصص تدریس: 

علااوم تربیتاای یااا جامعااه 

 شناسی

 جامعه شناسی آموزش و پرورشنام درس به فارسی: 

 Sociology Of Educationنام درس به انگلیسی: 

 لم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومع
 ی آموزش و پرورش با اجتماع و فرایندهای دستیابی به مزایای اجتماعی را بشناسدرابطه -

 دستاوردهای و معضلات فعلی آموزش و پرورش در ایران را بداند. -

یر درک روشنی از مدرسه و روابط اجتماعی موجود در آن به عنوان مکانی اجتماعی داشته باشد و بتواند تاث -

 آموزان تحلیل کند.ارکان مختلف مدرسه را بر جامعه پذیر کردن دانش

 شناسی آموزش و پرورش بشناسد.نظریات کلاسیک جامعه -

 های جلب مشارکت آشنا باشد.انواع سرمایه در آموزش و پرورش را بشناسد و با روش -

به شرایط جامعه ایران و ساختار ی آن با توجه های توسعهمفهوم عدالت آموزشی را بشناسد و با روش -

 آموزش و پرورش کشور آشنا باشد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 شناسی آموزش و پرورش شناسی و جامعهفصل اول: مروری بر آموزش، جامعه

 شناسی آموزش و پرورششناسی، جامعهتعاریف آموزش، جامعه

 ساختار اجتماعی

 بی به مزایای اجتماعیهای دستیافرایند

 پذیریجامعه

 شناسی آموزش و پرورش های جامعه: مطالعه و مرور یکی از کتابتکالیف یادگیری

 شناسی آموزش و پرورش و کاربرد آن ی تعریفی از جامعه: ارائهتکالیف عملکردی

 

 فصل دوم: دستاوردها و معضلات آموزش و پرورش در ایران
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 شکل نوین در ایران تاریخچه آموزش و پرورش به 

 بررسی روند تغییرات جمعیتی در ایران پس از انقلاب اسلامی

 تا کنون  64روند معضلات آموزش و پرورش از دهه 

 تاریخچه تربیت معلم و سیر تحول آن به دانشگاه فرهنگیان

 مورد از معضلات فعلی آموزش و پرورش به ترتیب اولویت  64: تهیه فهرستی از تکالیف یادگیری

 : مروری بر اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان و ارائه در کلاستکالیف عملکردی

 

 فصل سوم: مدرسه به عنوان مکانی اجتماعی

 پذیری دانش آموزاننقش مدرسه در جامعه

 شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

 های اجتماعیمدرسه و نابرابری

 خانواده و مدرسه

 های دانش آموزیگروه

 ی ایران پذیری مطلوب از منظر جامعهجامعه پذیری و: تحقیق در خصوص امر چیستی جامعهکالیف یادگیریت

اموزی و یا ... فعالیت میآموزی متنوع در کشور که در قالب سازمان دانشهای دانش: تهیه فهرستی از گروهتکالیف عملکردی

 هاکنند و بررسی اثرات فعالیت

 

 شناسی آموزش و پرورشی جامعههافصل چهارم: نظریه

 نظریه کارکرد گرایی) امیل دورکیم(

 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنک(

 پارادایم انتقادی) نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ(

 نظریه تفسیری ) مایکل یانگ(

 ژگیهای اصلی این نظریات در یک جدول: طبقه بندی نظریه های جامعه شناختی تربیت و بیان ویتکالیف یادگیری

 ی منابع بیشتر در خصوص آنانتخاب یک نظریه و مطالعه: تکالیف عملکردی

 

 فصل پنجم: انواع سرمایه در آموزش و پرورش

 آموزان، اولیا(سرمایه انسانی )معلمان، دانش

 گیری از انواع سرمایه در آموزش و پرورش های بهرهراهبرد

 رکت مردم در آموزش و پرورشراهبردهای جلب مشا

 آموزش و پرورش در افکار عمومی 
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 های گوناگونهای مردمی در آموزش و پرورش در قالب برنامه: تحقیق در خصوص نحوه جلب مشارکتتکالیف یادگیری

 یار چون گسترش مدارس غیر دولتی، تعاملات انجمن اولیا و مربیان، فرایندهای جلب و جذب خیرین مدرسه ساز و مدرسه

ها و ...( در سطح مدرسه و ی دو پیشنهاد نوآورانه در خصوص جلب مشارکت مردم )اولیا، سازمان: ارائهتکالیف عملکردی

 منطقه

 

 فصل ششم: ابعاد سازمانی آموزش و پرورش؛ حاکمیت و بودجه

 ای نسبت به آموزش و پرورش تفاوت دیدگاه سرمایه گذاری و هزینه

 های گوناگون و ایرانو پرورش از کل بودجه کشورمقایسه سهم بودجه آموزش 

 : تحقیق در خصوص اهمیت بودجه و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش  تکالیف یادگیری

 های پیشرو در جهان: بررسی سهم بودجه ی آموزش و پرورش ایران از کل بودجه و مقایسه با سایر کشورتکالیف عملکردی

 

 آموزشفصل هفتم: دسترسی عادلانه به 

 طبقه اجتماعی و آموزش و پرورش

 توسعه عدالت آموزشی 

 سیاست گذاری در خصوص مدارس غیردولتی و تاثیر آن بر توسعه عدالت آموزشی

 : مروری بر مفاهیم موجود در زمینه چیستی عدالت آموزشیتکالیف یادگیری

 لب انواع مدارس خاصدر قا آموزان: تهیه گزارشی در خصوص اثرات جداسازی دانشتکالیف عملکردی

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه نظریه 

شجویان، توجه به جنبه های های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، علاوه بر مطالعه منظم دان

های کاربردی این درس مورد توجه است. بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویان و بهره گیری از روش

 مشارکتی در آموزش فراهم شود. 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.6346مد)موریش، ایور. درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سر

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران انتشارات روان.6394علاقه بند، علی )

 (. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.6390شارع پور، محمود )

 منابع فرعی:

 ی نور(. جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات آوا6396منادی، مرتضی)
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(. تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات شرکت 6394رفیع پور، فرامرز)

 سهامی انتشار.

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 2

 نمره 4تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کلاس  ارزشیابی تکوینی:

 نمره 66آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کلاس،  ابی پایانی:ارزشی

 سایر نکات

پوشانی کاملی با گردد اساتید محترم علاوه بر منابع معرفی شده که ممکن است همبا توجه به بروزآوری سرفصل، پیشنهاد می

آموزش و پرورش، بودجه و ... استفاده  های مرتبط به خصوص در بحث معضلاتها نداشته باشند، از منابع جدید و فایلسرفصل

   نمایند. 
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 «های تدریساصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

-فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و یافته« تدریس»کند. لزامی میهای تدریس ارا برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با کسب این شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال می

کند، کسب دانش تدریس به همراه تدریس آماده می هایشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشدانش ممکن نمی

تواند شایستگی ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهقابلیت

سطحی عام  های لازم و عمومی را برای دانشجومعلمان درتدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه

های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این شوند و قادر میتدریس آشنا می

های تدریسی معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتحوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض هایی داشته باشند. چنین شرایطی میاقدام به آن، تمرین

طالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به م

 تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 مشخصات درس

  عملی -نظرینوع درس:

 6تعداد واحد: 

 04تعداد ساعت: 

  تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش 

استتتاد متخصتتص بتترای 

دارای تخصاااص تتتتدریس: 

 تربیتیعلوم 

 های تدریساصول و روشنام درس به فارسی: 

 Principles and methods of teachingنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ی آن عرصاه ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کاارگزار اصالبه ارائه تصویری از تدریس مدرسه

به روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کاارگزار یاک کلااس درس فرضای، باه 

استناد دانش معتبر مادلل ساازد و از برناماه خاود دفااع نمایاد. همچناین، دانشاجومعلم در پایاان ایان واحاد 

های بکارگیری با قابلیت های تدریس رایادگیری با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

تر شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبهای متفاوت میآنها در موقعیت

 را دارد و به پیگیری دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5 

یگاه موضوع و ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشیابی تشخیصتی و اعلتام فصل اول: طرح ضرورت و جا

 برنامه درس

  شناسایی انتظارات دانشجویان 

  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربو  

  معرفی برنامه و سرفصل درس 
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  تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان 

 انشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. معرفی تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد د 

 

 فعالیت های یادگیری:

ای خود را یاادآوری و آن را روایات و مقباول یاا ناامقبول باودن آن را مادلل هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه

 تشریح کند.

 

 فصل دوم: چیستی تدریس

 هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه 

 ستشریح چیستی تدری 

 ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه 

 فعالیت های یادگیری:

 توانند چنین کنند؟های تدریس آگاه باشند و چگونه میچرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش

 

 ریزی تدریسفصل سوم: برنامه

 ایمراحل تدریس مدرسه 

 ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه 

 نهریزی تدریس: طرح درس روزابرنامه 

 مدیریت کلاس درس 

 فعالیت های یادگیری:

 هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خود تهیه و به مدرس درس ارائه کند.

 هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس روزانه برای موضوع مورد نظر خود تهیه و به مدرس درس ارائه کند.

 

 های تدریسفصل چهارم: روش

 محورهای تدریس معلمشرو 

 های تدریس شاگردمحورروش 

 توضیح دادن در کلاس درس 

 کردن معلم در کلاسپرسش 

 های کلاسی شاگردانمواجهه معلم با پرسش 

 فعالیت های یادگیری:

 پردازند.های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام و به تدریس میدانشجویان در گروه
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 گیری شاگردانفصل پنجم: سنجش یاد

 های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کلاس درس روش 

 ها و مزایا و معایب آنها برای بکارگیری در کلاس درس انواع آزمون 

  اهداف سنجش در کلاس درس 

 های تدریسهای اعلام نتایج به شاگردان در کلاس درس در هر یک از روشروش 

 

 فعالیت های یادگیری:

 های تجربی یا فرضیهای موثر سنجش یادگیری در موقعیترباره روشگفتگوی دانشجویان د

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0

شود. دانشجوی این درس موظاف جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام میهای کلاس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

مباحث شرکت نماید. همچناین، دانشاجویان حاق دارناد باه طارح است بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در 

دقیقه در کلااس درس  64ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

-ملی مورد تمرین قرار مایگردد و به صورت عبه ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می

شود که به تشخیص آموزشگر یا باه درخواسات دانشاجویان، هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعین

شود. این قبیل تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه پاسخگویی به برخی از آنها می

درصد تجااوز  44تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشرو  به آنکه تعداد آنها از میها پرسش

 نکند.

 

 . منابع آموزشی 4

 منابع اصلی:

  ها و فنون تدریس. چاپ سی و سوم، تهران: سمتهای آموزشی: روش(. مهارت6394)شعبانی، حسن.  -

 اندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.(. باز6346مهرمحمدی، محمود. ) -

(. هنر و علام تادریس )چاارچوبی جاامع بارای آماوزش اثاربخش(. مترجماان: نازیلاا کریمای و 6446مارزانو، رابرت. )  -

 (. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.6390عبدالرحیم نوه ابراهیم )

 منابع فرعی:

(. نیم قرن تدریس و تبلیاغ حجات الاسالام و المسالمین قرائتای. تهاران: مرکاز فرهنگای 6394صنعت پور امیری، حسین ) -

 درسهایی از قرآن.
 

 )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری 2
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گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش ارزشیابی پایانی:

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کلاس درس را بر اساس پرسشیان یادگیریدر آن دانشجو

 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر برای های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میناسب یادگیری انجام میاطمینان از پیشرفت م

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کلاس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 ار پژوهشی به اصلاح آن اقدام کنند. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کمصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  64ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کلاس: 

 درصد امتیاز  04ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  34: آزمون پایانیا 

 

 سایر نکات: 

 درس مهم است: مواردی که توجه به آن در این

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .9

 مشارکت جدی و موثر در مباحث کلاس.  .5

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .0

 رعایت اخلاق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. .4

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .2

 شود.یفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهری تکال .6
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 «های راهنمایی و مشاورهاصول و روش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حداکتر استفاده از توانایی های باالقوه در طاول زنادگی 

ود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجاع کماک مای شاود تاا پاس از درباره فرد اعمال می ش

شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی ساالم و ساازنده را طارح 

 ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

ان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آماوزان بارای معلماان مطارح باوده اسات. از طریاق راهنمایی و مشاوره همواره به عنو

خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت های دانش آموزان پی برد،یکی از وظایف اساسی معلمان راهنمایی 

ی و مشااوره باه داناش آماوزان بادون آگااهی معلماان از و هدایت دانش آموزان می باشد باه طاور مسالم ارایاه خادمات راهنماای

های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین لازم است دانشجو معلمان در دوران تحصیل خود باا مباانی، مبانی،اصول و روش

ای خاود را باه و مشااورهاصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرساه نقاش راهنماایی 

خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب می شاود کاه 

  های لازم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشاوره می باشد.آمادگی

 درسمشخصات 

  عملی -نظرینوع درس:

 5تعداد واحد: 

 04تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش 

استاد متخصتص بترای 

دارای تخصاص تدریس: 

 مشاوره و روانشناسی بالینی

 های راهنمایی و مشاورهاصول و روشنام درس به فارسی: 

 Principles and methods of Guidance and counselingنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشانا شاده، در فرایناد 

وره در نظاام آماوزش و پارورش آموزش از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاا

پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کلاس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های 

شناخت راهنمایی و مشاوره دانش آموزان اطلاعات کافی کساب نماوده و بتواناد در موقعیات واقعای مدرساه 

 بکار ببرد.

واهد باود از اصاول و فناون راهنماایی و مشااوره در موقعیات هاای دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خ

واقعی مدرسه بهره برده و با شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشاکلات داناش آماوزان 

 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -پیدا می کند بتواند در زمینه های تحصیلی

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت5

 : مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -

 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -

 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -

 راهنمایی و مشاوره در اسلام -
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 مفهوم و تعریف راهنمایی -

 اصول و اهداف راهنمایی  -

 خدمات راهنمایی و مشاورهوظایف و  - -

 مفهوم و تعریف مشاوره -

 اصول و اهداف مشاوره  -

 مفهوم و تعریف مشورت -

 تعریف روان درمانی-

 درمانیو تکامل روان پیدایش -

 تفاوت بین مشورت،راهنمایی، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -6

 در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت  -6

 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشورت، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس -

 اوره و الگوهای آن: انواع راهنمایی و مشفصل دوم

 انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع -

 انواع راهنمایی و مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 انواع مشاوره از نظرموضوع -

 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 فرایند تشکیل مشاوره گروهی-

 های یاورانهانواع گروه-

 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری

 لعه مطالب از منابع معرفی شده مطا -6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -6

 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3

 مقایسه الگوهای راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -0

 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس -6

 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -6
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 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم

 تعریف روش و فن -

 روش های راهنمایی و مشاوره-

نمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شاارح حااال نویساای،واقعه نویساای،مقیاس درجااه بناادی رفتااار،گروه ساانجی،مطالعه فنااون راه -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(

وا، فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت مراجع، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتا -

قرارداد بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفاای نقاش، آرمیادگی یاا آرام 

 بخشی، ارجاع، ارزشیابی و خلاصه کردن(

 ایمهارت های مشاوره -

 ای معلمانهای مشاورهمهارت -

 با دانش آموزان در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -6

 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -3

 تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و -0

 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کلاس درس -6

بیاان  -3طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و....، و ارایه گزارشی ازآنها به مدرس  -6

 اهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبیکاربرد هریک از فنون ر

اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فایلم (در ماورد یاک نفار از داناش آماوزان و ارایاه  -0

 تصویری و کتبی آن به مدرس -گزارش صوتی

 ایی و مشاوره دانش آموزان: نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -

 نقش و وظایف معاونان مدرسه -

 نقش و وظایف معلم مدرسه -

 نقش و وظایف مشاورمدرسه -

 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -

 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -

 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 انش آموز در فرایند راهنمایی و مشاورهنقش د -
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 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -6

درساه و بیاان مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور، معاون، مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره م -3

 تفاوت های آنها

 : فعالیت عملکردی

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر، معاون، مشاور، مربای پرورشای و ساایر متخصصاان در برناماه راهنماایی و مشااوره  -6

 مدرسه و ارایه گزارش آن در کلاس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم 

 های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطهبرنامه  -

 های راهنمایی و مشاوره در سطح آموزش عالیبرنامه-

 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -

 ساختار و تشکیلات راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران -

 زی وخانواده در مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آمو -

 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -6

 ی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهامقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدای -3

 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کلاس درس -6

ارش کتبای آن تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایه گز -6

 به مدرس

 خدمات مشورتی در مدرسه فصل ششم:

 تعریف مشورت -

 متلث مشورت -

 های مشورت و رابطه مشورتیویژگی -

 انواع خدمات مشورتی در مدرسه-

 ارایه مشورت به والدین دانش آموزان -

 مراحل فرایند مشورت در مدرسه -

 مراجع -مشورت جو-رابطه مشورتگر -
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 مدارسآموزش خانواده در -

 آموزان در مدارسشناختی برای ارتقای سالم زیستی دانشاندازی خدمات مشورتی روانراه -

 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -6

 مشارکت در بحث های کلاسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -6

 و متوسطه و بیان تفاوت های آنها مقایسه برنامه های خدمات مشورتی در مدارس ابتدایی -3

 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه انواع خدمات مشورتی در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کلاس درس -6

 های خدمات مشورتی نظیر آموزش خانواده در مدرسه و ارایه گزارشی ازآن به مدرسطراحی و اجرای یک نمونه از برنامه -6

 

 هبردهای تدریس و یادگیری. را0

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحاث نظاری باه 

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربو  به پرسش های مطرح شده است. برقاراری ارتباا  میاان آموختاه هاای 

وزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل کلاسی و الزامات محیط آم

در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای 

ی راهنماایی و مشااوره توساط دانشاجو تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظر

معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مساتقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک شاناختی فارد در 

 موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 تهران: نشر علوم تربیتی و روان شناسی. . و مشاورهنون راهنمایی اصول و ف ،(. مبانی6394سیدصادق و قدمی، سیدامیر.) نبوی،-

 (. اصول ومبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساوالان.6394گلادینگ، ساموئل.تی) -

 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.6394شفیع آبادی، عبدالله ) -

 

 منابع فرعی:

 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین6396اصغری پور، حمید) - 

 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 6346گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 

 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 6343صافی، احمد) - 

 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 6396بهمن )تمدنی، مجتبی و بهمنی،  - 
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 نمره 64آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره6ی شده کلاسیعملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بین ارزشیابی فرآیند:

 نمره 4مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمساال انجاام مای شاود. 

 ن شده است.مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیی

 

 

 

 

 

   



73 

 
 

 «ریزی درسیبرنامه اصول »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

مند و گسترده، های اساسی در آموزش و پرورش نوین است. آموزش نظام، یکی از فعالیت«فرایند»ریزی درسی به عنوان یک برنامه

های عاملان فرایند تربیتی را هدایت کند. اتخاذ توانند فعالیتمینیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود. چنین تدابیری 

ریزی درسی با این معنا، یکی شود. برنامهریزی درسی نامیده میهای معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهگر فعالیتتدابیر هدایت

ریز برنامه»یا « گیرریز درسی بهرهبرنامه»درسی هم ریزی های متمرکز برنامههای ضروری معلم است. معلم حتی در نظاماز فعالیت

شود یادگیری استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی برای است. چنین تکلیف و البته چنین اختیاری سبب می« درسی اجرایی

معلمان حتی در یک  ریزی درسی برایریزی درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهمعلمان ضروری گردد. دانستن زبان برنامه

ای در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت دارد؛ زیرا برنامه شود معلم نقش عمدهسیستم متمرکز که تصور می

های آموزشی متمرکز هم معلم )به شکل فردی یا شود و در بسیاری از این سطوح در نظامتعریف می« سطوح مختلف»درسی در 

به جای آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و جمعی( نقش دارد. پس معلم 

)برنامه درسی پوچ( تبدیل شود. یعنی معلم « پوچ»تواند به یک پدیده کننده آن ظاهر شود. برنامه درسی در دستان معلم میتقویت

را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر آموزش دهد. پرهیز  تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است،می

های دیگران نیاز به همّت و دقت معلم دارد تا محرومیت ای معلم است. به بار نشستن تلاشاز این دام، یکی از لوازم عمل حرفه

دلیل چنین شرایطی نیاز دارند با مبانی، ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود. معلمان آینده به 

ریزی درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. کسب این مهارت به همراه فهم برنامه اصول و مراحل برنامه

ن حوزه دستاوردی، ضروری است معلمان با منابع ایچنین ای معلم در موقعیت مدرسه است. برای تحقق درسی، لازمه عمل حرفه

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در ریزی درسی آشنا شوند. چنین شرایطی میهای برنامهبرخی از اعمال و فعالیت و علمی

طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در 

 موزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. های پیچیده آموقعیت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 36تعداد ساعت: 

 تربیتیشایستگی کلیدی: 

 -: نیازدروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس: 

 متخصص برنامه ریزی درسی

 ریزی درسیبرنامه اصولنام درس به فارسی: 

 The Principles Curriculum Developmentنام درس به انگلیسی:

پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد 

 بود:

های درسی مصوب، ریزی درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح اصول و مراحل برنامه-6

 .ریزی درسی اجرایی دروس اقدام کندبه برنامه

درسی خود برای یک درس را تولید و  های درسی در مدرسه، برنامهبرنامهضمن تبیین انواع -6

 ارائه کند و به استناد دانش معتبر از برنامه خود دفاع نماید. 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5 

 مفهوم برنامه درسی و قلمروهای برنامه درسی فصل اول:

 انواع تعریف از برنامه درسی -

 امه درسی و آموزشبرن -

 ریزی درسی به عنوان یک علمگستره موضوعی حوزه برنامه -

 عملکردی: تکلیف

 از دانشجومعلم خواسته شود تا به مقایسه تعاریف برنامه درسی از دیدگاه چند صاحبنظر برنامه درسی اقدام کند.

 سطوح و انواع برنامه درسی :دومفصل 

 ه(برنامه درسی رسمی )مصوب و تجویز شد -

 برنامه درسی اجرایی )تدریس شده( -

 برنامه درسی پنهان  -

 برنامه درسی پوچ  -

 برنامه درسی آزمون شده -

 برنامه درسی فوق برنامه -

 فعالیت یادگیری:
 بپردازد.  درسی تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامهدر معرفی هر یک از انواع برنامه درسی به 

 عملکردی: تکلیف
ای را یادآوری و آن را روایت و تحلیل کند و معلم خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه درسی مدرسهاز دانشجو

 بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید.

 های برنامه درسینظریه :سومفصل 

 متاتئوری آیزنر -

 متاتئوری دکر واکر -

 هونکی متاتئوری -

 متاتئوری ژیرو، پنا و پاینار -

 متاتئوری همی یر -

 عملکردی: تکلیف
 های برنامه درسی بپردازد.از دانشجومعلم خواسته شود تا در جدولی به مقایسه و تحلیل نظریه

 ریزی درسیهای برنامهالگو :چهارمفصل 

 الگوهای فنی -

 الگوهای غیرفنی -

 الگوهای میانه -
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 :عملکردی تکلیف

 های آموزشی برتر را شناسایی کند و به ارائه شفاهی بپردازد.ریزی درسی در نظامز دانشجومعلم خواسته شود تا الگوی برنامها

 ریزی درسیعناصر برنامه :پنجمفصل 

 اهداف -

 محتوا -

 یادگیری-راهبردهای یاددهی -

 منابع آموزشی  -

 های یادگیریفعالیت -

 زمان -

 مکان آموزشی -

 بندی فراگیرانگروه -

 های ارزشیابی از یادگیریروش -

 ریزی درسیفصل ششم: مراحل برنامه

 نیازسنجی و تدوین اهداف -

ها و نقش درسی، معرفی انواع الگوهای انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه

های درسی به تناسب رشته تحصیلی انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف برنامهریزی درسی، شرح اصول آنها در فرایند برنامه

 دانشجویان. 

 تکلیف عملکردی:

های یک درس بر اساس اصول تدوین اهاداف از دانشجومعلم خواسته شود تا به تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف

 بپردازد.

 های یادگیریانتخاب محتوا و فرصت -

دهی محتوا )وحدت، مداومت، دهی محتوا، اصول سازمانهای یادگیری؛ انواع سازمانها و اصول انتخاب محتوا و فرصتروش

 توالی و تعادل(. 

 تکلیف عملکردی:
 از دانشجومعلم خواسته شود تا بر اساس اصول سازماندهی محتوا به تحلیل محتوای یک درس بپردازد.

 های یادگیریانتخاب فعالیت -

شناخت جامعاه و ابعااد های یادگیری آن، و سبکمخاطب  مشتمل بر شناختهای یادگیری براساس موقعیت ول انتخاب فعالیتاص

 مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی آن، شناخت علم و محتوای آموزشی

 تکلیف عملکردی:

 یت یادگیری برای یک درس ارائه نماید.های یادگیری، چند فعالاز دانشجومعلم خواسته شود تا براساس اصول انتخاب فعالیت

 انتخاب روش تدریس -
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 های تدریس براساس موقعیتهای تدریس در فضای واقعی و فضای مجازی، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش

 انتخاب روش ارزشیابی از یادگیری -

 موقعیتهای تدریس براساس های ارزشیابی از یادگیری، اصول انتخاب روشمعرفی انواع روش

 فصل هفتم: اجرای برنامه درسی

 نظام اجرایی وفادارانه -

 نظام اجرایی نیمه سازگارانه -

 نظام اجرایی سازگارانه -

 عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی شامل عوامل داخلی و عوامل خارجی -

 انسانی، هدایت و نظارت اقدامات اساسی در اجرای برنامه درسی شامل  شناخت وضعیت، آماده سازی، تدارک نیروی -

 مقاومت در برابر تغییر برنامه درسی -

 عملکردی:  تکلیف

 از دانشجومعلم خواسته شود تا علل مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی  را شناسایی نماید و به ارائه راهکار بپردازد.

 فصل هشتم: ارزشیابی برنامه درسی

 آن رورتضدرسی و  برنامه یابیارزش مفهوم -

 سطوح ارزشیابی برنامه درسی -

الگوهای ارزشیابی شامل الگوی ارزشیابی هدف محور، الگوی ارزشیابی هدف آزاد، الگوی ارزشیابی سای،، الگاوی ارزشایابی  -

 کرک پاتریک، خبرگی و انتقاد آموزشی

 بازنگری برنامه درسی -

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0

شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت درس با محوریت آموزشگر انجام می های کلاسدر این درس، آموزش

حال، در جلسات درس اند بر اساس برنامه اعلام شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند. درعیندارند و آنها موظف

تواند به واست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخهایی مطرح ممکن است پرسش

 شود. صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

 . منابع آموزشی 4

 منبع اصلی:

 ریزی درسی. تهران: علم استادان.(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه6394فتحی واجارگاه، کوروش ) -

 ریزی درسی. تهران: سمت.(. مقدمات برنامه6346ن )ملکی، حس -

 منبع فرعی:

 ریزی آموزش متوسطه. مشهد: به نشر. مبانی برنامه .(6393الله )پور، نعمتموسی-

 مهرمحمدی، محمود )آخرین چاپ(. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. -
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 )پیشنهادی( ارزشیابی یادگیری . راهبردهای2

 مباحث ارزشیابی انجام تکالیف کلاس درس و مشارکت در و ضمن نیمسال نمره شامل ارزشیابی  64: تکوینیارزشیابی 

  آزمون مکتوب پایانینمره شامل  64ارزشیابی پایانی: 

 

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 وهای کلاس. آمادگی مدام برای گفتگ 

  .مشارکت جدی و موثر در مباحث کلاس 

  .رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس 

 .رعایت اخلاق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی 

 .مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید 

 شود.حویل میظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر ت 
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 «کاربست فناوری در یادگیری»سرفصل درس 

 :. معرفی درس و منطق آن9

های آموزشی های تعاملی تغییر کرده است. فناوری یادگیری بسیاری از آرمانی فناوری و ظهور برنامههای یادگیری با توسعهروش

توان دارزیابی و خودراهبردی تحقق بخشیده است. بنابراین میرا از جمله یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خو

فناوری آموزشی را به کارگیری فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف 

ان را وادار به تفکر در آموزان به یادگیری و جستجوگری و سازندگی مفاهیم دانست که یادگیرندگایجاد انگیزه و ترغیب دانش

سطوح بالا نموده تا بتوانند اطلاعات پیچیده را تحلیل کنند. لذا آشنایی و بهره مندی از فناوری یادگیری یکی از نیازهای معلمانی 

دهی و های یادی کار را دارند. با تلفیق فناوری در فرصتی آماده سازی فراگیران را برای ورود به جامعه و عرصهاست که وظیفه

های ی صحیح از فرصتبینند که چگونه خود را برای استفادهآموزان آموزش مییادگیری علاوه بر بهبود کارایی آموزش، دانش

 پیش رو بواسطه این فناوری در زندگی آماده کنند. 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 تربیتی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

ص مورد نیاز برای تخص

متخصص تکنولوژی تدریس: 

  ITآموزشی و 

 کاربست فناوری در یادگیری نام درس به فارسی: 

  Technology Use for Learningنام درس به انگلیسی: 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ی تولید محتوای الکترونیکی، به تولید محتوای الکترونیکی . ضمن آشنایی با استانداردها و معیارها6

 در یکی از دروس رشته خود اقدام نماید. 

 را در محیط های آموزشی بکار گیرد.  64. برنامه های کاربردی سیستم عامل ویندوز 6

  را یادگرفته و از آن استفاده کنند. 6464افزاری آفیس های مهم و کاربردی مجموعه نرم.  بخش3

 افزارهای آموزشی طراحی و تولید کنند. . یک نرم0

 افزارهای مختلف آموزشی بپردازد..  به ارزشیابی نرم4

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 یادگیری  -های یاددهیفصل اول: فناوری و محیط

      اهداف -

                تکنولوژی آموزشی -

           های آموزشی     رسانه -

   ها  ای        چندرسانه -

                       ات و ارتباطات در آموزش            فناوری اطلاع -

                   یادگیری الکترونیکی -

               های الکترونیکی             تعامل در محیط -

                   محتوای الکترونیکی  -

                                               استانداردها و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی -
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    ای                                  کلیات تولید نرم افزارهای چندرسانه -

   ای                                      ارزشیابی از محتوای الکترونیکی چندرسانه -

ی گوناگون تعاریف به طور دقیق مورد بررسای قارار گیارد و نقاا  تفااوت و هابا ذکر تعاریف و متالفعالیت یادگیری:  -

 گردد. تشابه مفاهیم با ذکر مصادیق آن شناسایی 

شود در مورد مفاهیم مطرح شده به تحقیق پرداخته و گزارشای از میازان از دانشجو معلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

 ادگیری تهیه نمایند.  های کاربردی فناوری برای یاستفاده و جنبه

 های کاربردی آنو برنامه Windows 10آشنایی با سیستم عامل فصل دوم:  -

      اهداف -

                       آشنایی با محیط ویندوز  -

o  اتصال برنامه به نوار وظیفه                            

o تنظیمات زمان و تاریخ در ویندوز                               

o 64             ها در ویندوز      پنجره   

   Control Panel                 تنظیمات سیستم در  -

o افزار از سیستم        حذف نرم                

o اد حساب کاربری و تنظیمات آن    ایج                             

o  ایجاد رمز عبور برای ویندوز                            

o های فارسی در ویندوز        نصب قلم                     

 Windows 10            های کاربردی       برنامه -

 Photos  ی                                نمایش و ویرایش تصاویر در برنامه -

o  64                            پخش فیلم و موسیقی در ویندوز     

o برنامه      (ی نقاشی        Paint)  

o ی                نمایش با برنامه              برداری از صفحه   عکس  Snipping Tool   

o  ضبط صدا در           Voice Recorder   

o ی ماشین      برنامه       (حساب     Calculator )   

o ابزار ذره         ( بین     Magnifier)  

                انتقال اطلاعات  -

o انتقال اطلاعات به لوح فشرده                            

o ی جانبی فلش به هارد رایانه                        انتقال اطلاعات از حافظه                            

               مدیریت ویندوز  -

o (مدیریت وظایف در ویندوز                       Task Manager)  

o (بازیابی سیستم              System Restore)  
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هاای کااربردی ی استفاده از آن مورد  بررسی قرار گرفته و جنبهو نحوه 64محیط سیستم عامل ویندوز فعالیت یادگیری:  -

 و لزوم فراگیری آن  به طور دقیق مورد واکاوی قرار گیرد. 

های کاربردی رده و برنامهتنظیم ک  Control Panelشود سیستم را در از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

 های ساخته شده را در سیستم خود ذخیره نمایند.را مورد استفاده قرار دهند و فایل 64مختلف ویندوز 

 

 Office  2016آشنایی با برنامه های پرکاربرد مجموعه نرم افزاریفصل سوم:  -

      اهداف -

       6466       ی آفیس          نرم افزار   ی            معرفی مجموعه -

 ها ی آفیس و اصول کار مشترک در آنهای مجموعهمحیط برنامه -

o  بستن فایل و خروج از برنامه                            

o ها          کردن فایل     ذخیره    

o های موجود            بازکردن فایل          

o ها            انتخاب داده    

o ها                        برش، کپی و چسباندن داده    

o ها                                        لغو آخرین فرمان انجام شده و تکرار فرمان    

o  حفاظت از فایل در آفیس                       

o ی آفیس                       میانبر مشترک در مجموعه         کلیدهای        

 و اصول تای، متن در آن 6466شنایی با واژه پرداز ورد آ -

o ی آن                        اجرای ورد و محیط برنامه      

o  اصول کلی تای، متن در ورد                          

o کلید و اصول تای، استاندارد               آشنایی با صفحه                            

o بندی کاراکتر و پاراگراف     قالب                         

o  درج انواع لیست در سند                       

o  کار با اشیای گرافیکی در ورد                             

o های هنری                         ایجاد کادرهای متنی و طرح          

o  درج تصاویر در سند                   

o ها                                   درج اشکال مختلف در سند و ویرایش آن    

o  درج انواع نمودار در سند                         

o  درج نمادهای ویژه و علائم ریاضی                                

o  اصول کار با جدول در ورد                         

o ی صفحات                          تنظیم حاشیه، جهت و اندازه         

o کردن صفحات          چند ستونی            
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o زمینه برای صفحات                   قراردادن کادر و پس                  

o حه و پاصفحه ، افزودن شماره صفحه            کار با سرصف                                 

o های سند                        ایجاد پاورقی برای عبارت         

o ی ورد                            کار با ادغام پستی در برنامه       

o  شمارش در ورد              

o چاپ سند          

 افزار پاورپوینت و ایجاد فایل نمایشی در آن آشنایی با محیط کار نرم -

o  اسلاید و انتخاب طرح       افزودن                   (بندی     Layout )   

o ها                          حذف ، کپی و انتقال اسلاید    

o ی پاورپوینت              نماهای برنامه             

o  درج عناصر و اشیای مختلف در اسلایدها                                     

o  طراحی اسلایدها                

o سازی در پاورپوینت      متحرک                   

o مدیریت اسلایدها و تنظیمات نمایش آن                                     

o ی اسلاید به اسلایدهای نمایش                             افزودن پاصفحه، تاریخ و شماره                             

o  نمایش اسلایدها در نمای                       Slide Show   

o های دیگر              ده شده در قالب   آما         ی نمایش     ذخیره         

 Microsoft Excel 2016گسترده افزار صفحهآشنایی با نرم -

o ی اکسل                     گسترده و محیط برنامه              آشنایی با صفحه        

o ها                 تغییر جهت کاربرگ    

o ها              ها و ویرایش آن             واردکردن داده   

o  حذف یا درج سلول، سطر یا ستون                              

o بندی قلم)فونت(     قالب                

o  تنظیم جهت متن و ترازبندی                          

o ها                ش و تنظیمات سلول     ویرای   

o نویسی و توابع در اکسل      فرمول                       

o درج نمودارها در اکسل و تنظیمات آن                                  

o ها                        مدیریت کارپوشه و کاربرگ    

o سازی، فیلتر و چاپ اطلاعات در اکسل     مرتب                                   

o صفحه         تنظیمات     

-نارم ی آفیس و مباحث مشاترک موجاود در آن را توضایح داده داده و کااربرد هار یاک ازمجموعهفعالیت یادگیری:  -

 در آموزش و یادگیری را مورد بحث و بررسی قرار دهند. Officeافزارهای 
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ی ورد تایا، کارده، ی سوال امتحانی کامال را در برناماهشود یک نمونهاز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

ی یکای از مباحاث باه ارائاه Power Pointی ی اکسل ارائه دهند. همچناین باا اساتفاده از برناماهگزارشی را در برنامه

 های درسی بپردازند.موجود در کتاب

 شبکه و اینترنتفصل چهارم:  -

 اهداف  -

 ای های رایانهمفهوم و انواع شبکه  -

 ی اینترنت شبکه -

 فرایند کار با مودم برای اتصال به اینترنت  -

 معرفی مرورگرهای رایج  -

 ( Google Chromeآموزش استفاده از مرورگر گوگل کروم ) -

 تنظیمات مرورگر کروم  -

o  تنظیمات        History   در مرورگر کروم                

o Bookmark   در مرورگر کروم                

 Google(Gmail )الکترونیکی در سایت ایجاد و استفاده از پست -

 Googleاصول جستجو در موتور جستجوی  -

... را ارائه داده و در مورد ی اینترنت، مرورگرها، موتور جستجو و هایی از استفاده از شبکه، شبکهنمونهفعالیت یادگیری:  -

 استفاده از موارد ذکر شده برای تسهیل امر یادگیری و آموزش بحث نمایند.

ی اینترنات یاک پسات الکترونیکای ایجااد کارده، شود با اتصال به شبکهاز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

تاا از موتاور جساتجو بارای جساتجوی اطلاعاات هاای آموزشای را در مرورگار خاود اضاافه و نهایفهرستی از وب سایت

 آموزشی دروس رشته استفاده نمایند و گزارش را به کلاس ارائه دهند.  

 های صوتیاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل پنجم:  -

      اهداف -

                                    های صوتی در تولید محتوای الکترونیکی         اصول پیام -

                                      معرفی نرم افزارهای تولید و ویرایش صدا -

                        فزاری و نرم افزاری صدا              تنظیمات سخت ا -

 AVS Audio Editor                آموزش نرم افزار  -

  AVS Audio Convertorمعرفی نرم افزار مبدل صوتی  -

های صوتی و تفاوت با های صوتی بررسی شده  و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیاماستانداردهای پیامفعالیت یادگیری:  -

 دیگر نرم افزارهای آن بحث شود.
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هاای صاوتی و باه شود با رعایت استاندارد های مطرح شده در مورد پیااماز دانشجومعلمان خواسته می: تکلیف عملکردی -

 واسطه نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام صوتی بپردازد.

 های تصویریاصول و روش طراحی و ویرایش پیامفصل ششم:  -

      اهداف -

                                                     اصول طراحی پیامهای تصویری در تولید محتوای الکترونیکی -

                     انواع تصاویر گرافیکی -

                              اصول و ویژگیهای تصاویر آموزشی -

                                                 معرفی ابزارها و نرم افزارهای تولید ویرایش تصاویر -

 SnagIt 2020.1.0.4965                 آموزش  نرم افزار  -

هاای های تصویری و گرافیکی را تشریح کرده و در مورد نرم افزارهای ویرایش پیااماستانداردهای پیامفعالیت یادگیری:  -

 شود.فاوت با دیگر نرم افزارهای مربوطه بحث تصویری و ت

هاای تصاویری و شود با رعایت استانداردهای مطرح شاده در ماورد پیااماز دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

 ی نرم افزار تشریح شده به ویرایش پیام تصویری بپردازند.گرافیکی و به واسطه

 های آموزشییلماصول و روش طراحی و ویرایش ففصل هفتم:  -

      اهداف -

                                                  اصول طراحی فیلم آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی -

                                    اصول و ویژگیهای فنی فیلم های آموزشی -

                                       اصول و ویژگیهای آموزشی فیلم های آموزشی -

                                         معرفی نرم افزارهای تولید فیلم های آموزشی -

 AVS Video Editor 9.2.1.349                آموزش نرم افزار  -

 Camtasia Studio 2019.0.9.17643                آموزش نرم افزار  -

های آموزشی را تشریح کرده و استفاده از فیلم آموزشی در بهبود فرایناد های فنی فیلماصول و ویژگیفعالیت یادگیری:  -

 یادگیری را مورد نقد و بررسی قرار دهند. -یاددهی

تولید  فایلم آموزشای در ماورد شود که با در نظر گرفتن استاندارد های از دانشجو معلمان خواسته میفعالیت عملکردی:  -

 یک موضوع آموزشی فیلم تهیه کرده و آن را ویرایش نمایند.

 های آموزشیاصول و روش طراحی و ویرایش پویانماییفصل هشتم:  -

      اهداف -

                                                       اصول طراحی پیامهای انیمیشنی در تولید محتوای الکترونیکی -

                                    ویژگیهای پیامهای انیمیشن های آموزشی -

                      لید و ویرایش انیمیشن                      معرفی نرم افزارهای تو -
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  Adobe Flash Professional CS6 v12.0.0.481                        آموزش مقدماتی نرم افزار -

   SWF Decompile Expert v3                آموزش نرم افزار  -

های آموزشی در فرایند انتقال و تعامل آموزش تحقیق نماوده و در مورد میزان تاثیر و ضرورت انیمیشنفعالیت یادگیری:  -

 آموزشی را به نقد گذارند.انیمیشن  نرم افزارهایی تولید

شود در مورد ضرورت انیمیشن آموزش به تحقیق بپردازد و با اساتفاده از از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

 افزار تشریح شده به ایجاد یک انیمیشن آموزشی اقدام نمایند.از نرم

 یکیهای الکتروناصول و روش طراحی و تولید آزمونفصل نهم:  -

      اهداف -

               های الکترونیکی                       اصول طراحی تولید  آزمون -

               های الکترونیکی                       اصول کلی در طراحی آزمون -

                                        معرفی نرم افزارهای آزمون ساز الکترونیکی -

 Wondershare QuizCreator 4.5.1                آموزش نرم افزار  -

ورد بحاث و بررسای هاای الکترونیکای ماهای الکترونیکی و اصول طراحی آزماونهای آزمونویژگیفعالیت یادگیری:  -

 های الکترونیکی بیان شود.افزارهای تولید آزمونقرارگرفته و نقا  ضعف و قوت نرم

شود با استفاده از نرم افازار تشاریح شاده ،آزماون الکترونیکای در ماورد از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

 مباحث آموزشی دروس رشته تهیه و ارائه نمایند.

 ای(و روش طراحی و ویرایش رابط گرافیکی )ترکیب عناصر چندرسانهاصول فصل دهم:  -

      اهداف -

                                اصول طراحی و تولید رابط گرافیکی -

   ای                  های طراحی چندرسانه         اصو و روش -

                                  نمای کلی یا نقشه نرم افزار آموزشی -

             افزارآموزشی                  ای برای تولید نرم                            معرفی نرم افزارهای چند رسانه -

  AutoPlay Media Studio  8.5.3.0        افزار         آموزش نرم -

ای توانناد عناصار چندرساانهس آموزش و نرم افزارهایی که مایکاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارائهفعالیت یادگیری:  -

 ایجاد کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  

استفاده از عناصر شود تا بتوانند یک درس از دروس رشته را انتخاب و با از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی:  -

ای یک نرم افزار آموزشی را تولید نمایند به طوری که استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی در آن رعایت چندرسانه

 شده باشد.

 گذاری و انتشار نرم افزار آموزشیقفلفصل یازدهم:  -

      اهداف -

                                      فرایند عمومی انتشار نرم افزار آموزشی  -
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  GiliSoft Secure Disc Creator 7.3.0                آموزش نرم افزار  -

 CD Label Designer 7.2.1 Build 767                آموزش نرم افزار  -

افزارهای آموزشی مورد نقد و واکاوری قارار گرفتاه واصاول زیباشناسای گذاری بر روی  نرمعلل قفلفعالیت یادگیری:  -

 افزارهای آموزشی بررسی شود.برای طراحی نرم

می شود تا با استفاده از نرم افزار تشرح شده، روی نرم افازار آموزشای خاود  از دانشجومعلمان خواستهتکلیف عملکردی:  -

 قفل بگذارند و همچنین طرح متناسب با محتوای خود را برای جلد لوح فشرده  طراحی نمایند.

 

 های آموزشیاصول طراحی و تولید اپلیکیشنفصل دوازدهم:  -

       اهداف  -

    شی         های آموز                                 اصول و روش طراحی و تولید اپلیکیشن   -

            های آموزشی                                     نکاتی پیرامون طراحی و تولید اپلیکیشن   -

                                  های آموزشی و فنی اپلیکیشن آموزشی             اصول و ویژگی -

                                  افزارهای مهم برای طراحی اپلیکیشن          معرفی نرم   -

   ( Appche            افزار اَپچه)                                آشنایی با محیط و اصول کار با نرم -

                            ارزشیابی اپلیکیشن ساخته شده   -

های آموزشی گزارشی تهیه نماوده  و سااخت اپلیکیشان هاای آماوزش و نارم ثیر  اپلیکشندر مورد تأفعالیت یادگیری:  -

 افزارهای آن را مورد بحث و تحلیل قرار دهند.

شود به کمک محتوای آموزشی درس و با استفاده از نرم افزارهای معرفای شاده از دانشجومعلمان خواسته میتکلیف عملکردی: 

 های خود بپردازند.شن آموزشی پرداخته و در پایان به ارزشیابی اپلیکیشن آموزشی همکلاسیهمراه، به ساخت اپلیکیدر تلفن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شود و دانشجو ملزم است بر اساس منابع در این درس آموزش با محوریت استاد و مشارکت دانشجویان در کارگاه رایانه انجام می

با آمادگی در کلاس درس حضور یابد. به تشخیص استاد جلساتی به آموزش مباحث نظری و باقی اعلام شده به مطالعه پرداخته و 

ی ی یک پروژهجلسات به آموزش عملی نرم افزارهای پیشنهادی برای درس پرداخته شود. از آن جا که دانشجو معلم ملزم به ارائه

 گردد.  انجام تدریجی پروژه در طول ترم پیشنهاد میپایانی به صورت محتوای الکترونیکی است، تمرین عملی در کلاس و 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 کتاب کاربست فناوری در یادگیری ،  در دست تدوین و منبع اصلی خواهد شد.

 منابع فرعی:

ارها و نرم فزارها. تهران: (. تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( استانداردها، ابز6393عباسی، سیف الله؛ بادله، علیرضا. )

 دیباگران.
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ای، تهران: های الکترونیکی چندرسانه(. اصول و روش تولید کتاب6396بادله، علیرضا؛ مدلل کار، اعظم؛ سیف الله ، حامد. )

 دیباگران.

ای کشور( حرفه (. محتواساز آموزش الکترونیکی)براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و6396عباسی، حامد؛ بادله، علیرضا. )

 شغل محتواساز آموزش الکترونیکی. تهران: دیباگران

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری)پیشنهادی(2

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیتارزشیابی  آغازین: 

 نمره 4ر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، کلاسی و ارزشیابی مستمرارزشیابی تکوینی: ارزشیابی از یادگیرنده ب

 ارزشیابی پایانی:

  نمره  4ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در پایان ترم، بصورت آزمون عملی 

 ر طول ترم مشخص اجرای تولید محتوای الکترونیکی )نرم افزار آموزشی( با رعیات استانداردها براساس عنوان درسی که د

 نمره 64گردد می

 سایر نکات: 

 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 . آمادگی مدام برای فعالیت عملی در هر جلسه. 6

 . مشارکت جدی و موثر در کار با رایانه. 6

 . رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان. 3

 توایی که تکلیف شده..  انجام تکالیف و در فعالیت عملی محوله بر اساس مح0
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 «والیبال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 در بازیکناان آن در است که جهان کشورهای بعضی در ورزش ترینگسترده و محبوب ورزش ششمین و تیمی ورزش یک والیبال 

 مقابال تایم زماین در تاور روی از را وپت بازی، قوانین طبق تا کنندمی تلاش و گیرندمی قرار توری سوی دو در نفره، شش تیم دو

 بتواند تا ببرد، را بازی ست پنج 4 از( دست یا) ست 3 باید حداقل هرتیم. است 9 آن عرض و متر 64 والیبال زمین طول. آورند فرود

است. ویژگای  های ورزشی دارای فواید بیولوژیکی زیادی برای انساناین رشته ورزشی همچون بسیاری از رشته .شود مسابقه پیروز

های این رشته باعث شده تا در مدارس و دانشگاه به عنوان یک ورزشی آموزشگاهی مطرح شود. همچناین باه دلیال ویژگای هاای 

 قاونی آن متل بازی در دو زمین مجزا می تواند در کلاس تربیت بدنی با حفظ ایمنی اجرا شود.

مندانی در بین نوجوانان داشته هانی و المپیک سبب می شود تا علاقهگسترش این رشته ورزشی در جهان و وجود آن در مسابقات ج

باشد. از اینرو لازم است دانشجومعلمان رشته آموزش تربیت بدنی آن را بخوبی یادگرفته و با نحوه اجرای مهارتهای آن آشنایی پیدا 

 کنند.  

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعییدی: شایستگی کل

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

به شر   هاورزشی در کلیه گرایش

داشتن سابقه مربیگری در رشته ورزشی 

 والیبال

 نام درس به فارسی: والیبال

  Volleyballنام درس به انگلیسی: 

 نشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دا

 های مقدماتی و پیشرفته والیبال آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکضمن آشنایی با مهارت -

های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی والیبال مورد در بازی -

 استفاده قرار دهد؛

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 کلیات فصل اول : 

 تاریخچه  -

 اهمیت آموزش والیبال در مدارس و نقش والیبال  در تامین سلامت و آمادگی جسمانی  -

 ایمنی در بازی؛آسیب های ورزشی والیبال و   -

 اثرات فیزیولوژیکی ، روانی و اجتماعی بازی والیبال بر دانش آموزان -

 سازمانهای ملی و بین المللی والیبال  -

 ت کلاسسازماندهی و تبیین مقررا -

آموزان نسبت به ارایه دانشجویان در قالب کارگروهی، با توجه به اثرات گوناگون این رشته در دانش فعالیت عملکردی:

 این رشته ورزشی در مقاطع مختلف تحصیلی بحث و بررسی نمایند.
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 فصل دوم : آموزش مهارت های پایه/اصلی والیبال 

 اعد، سرویس، آبشار و دریافت سرویس الف : تکنیک ها و مهارت های پاس پنجه و س 

 ب : بکارگیری مهارت ها در:  

 اختصاصی(  –گرم کردن بدن ) عمومی  -

 شرایط بازی      -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن(  -

های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک بازی طراحی شده دانشجویان در قالب کارگروهی ، مهارت فعالیت عملی:

 توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 فصل سوم : آموزش تاکتیک های مقدماتی والیبال 

 تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله فردی و گروهی  -

 روش های آموزش دفاع و حمله فردی و گروهی  -

 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله فردی و گروهی در شرایط بازی  -

دانشجویان به صورت گروههای چندنفره ، هر یک از تاکتیک های مقدماتی حمله و دفاع را در بازی والیبال به  : فعالیت عملی

 اجرا گذاشته و موقعیت خود را در قالب فردی و یا گروهی مورد ارزیابی قرار دهند.

 فصل چهارم : آموزش مهارت های پیشرفته والیبال

 ع سرویس ، انواع آبشار ، دفاع داخل میدان الف : مهارت های انوا               

 ب : بکارگیری مهارت های پیشرفته در: 

 اختصاصی(  –گرم کردن بدن )عمومی  -

 شرایط بازی -

 بازگشت به حالت اولیه ) سرد کردن بدن( -

بازی طراحی  دانشجویان در قالب گروه های چند نفره، مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک فعالیت عملی :

 شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند .

 فصل پنجم : آموزش تاکتیک های پیشرفته والیبال 

، 4-6شیوه های حمله )استفاده از ضربات سرعتی، بلند و ... سیستم  –تاکتیک های دفاع و حمله تیمی )دفاع داخل میدان  -

6-0 ) 

 یشرفته دفاع و حمله تیمی روش های آموزش تاکتیک های پ -

 استفاده از تاکتیک های پیشرفته در شرایط بازی  -

دانشجویان در طول بازی والیبال هر یک از تاکتیک های دفاع و حمله را در تیم خود برنامه ریزی و اجرا نموده و  فعالیت عملی:

رگیری هر یک از تاکتیک هارا به طور مشخص نقا  قوت و ضعف هر یک از تاکتیک ها را مورد ارزیابی قرار داده و شویه بکا

 بیان نمایند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 
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 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظر از بکارگیری هر نوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایت -جزء-کتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلفن/تکنیک برای یادگیری حر

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شناختی، تمرین، و 

را  ایش، تمترین و بتازخوردتوضیح کلامی/دستورالعمل، نمتشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

طارح دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولیاد 

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 ( .تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.6(. والیبال )6396توسلی، حسین .) 

 ( .راهنمای مربیان والیبال، ویژه دوره مربیگری درجه سه. تهران: رسانه 6396مهرگان، جواد؛ شوندی، ناصر و فتاحی، علی .)

 تخصصی.

 بع فرعی:منا
 ( .تهران: رسانه تخصصی.6و  6(. والیبال پایه برای نونهالان و نوجوانان )6390مهرگان، جواد؛ حشرویی .) 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد. اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-روانیفعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

زیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در : شامل سنجش و ارارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش والیبال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

های یادگیری/تجارب یادگیری برای دانشجومعلمان در آموزش والیبال درسی عملی است. محتوای این درس شامل فرصت آموزش

ای از مباحاث نظاری و عملای های یاادگیری ایان درس آمیختاهآموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه است. فرصتوالیبال به دانش

لیبال، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهداف و ضرورت آن از یاک ساو و  تحلیال اجازاء، است. مباحث نظری این درس شامل معرفی وا

های بنیادی با تکالیف حرکتی والیبال،  فضا و تجهیزات، ایمنی، فرآیند تدریس موضوعات عملای و اصول پیشرفت، ارتبا  مهارت

مباحث عملی این درس شامل این موارد اسات: ... است که در مجموع دانش دانشجومعلم تربیت بدنی را افزایش می دهد. همچنین 

آشنایی با سرفصل موضوعات مهارتی/عملی در آموزش والیبال؛ اصول انتخاب و طراحی آموزشی برای یک جلسه تادریس، بکاار 

 های سنجش و ارزیابی است.گیری فنون تدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیف حرکتی/مهارتی و روش/ روش

بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی از تربیت معلم است. از ایان رو فلسافه طراحای و تسلط دانشجومعلمان 

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

ی در دانشجومعلمان به منظور آموزش والیبال اسات. قلمارو ایان های یادگیری عملی برای ایجاد توانایی و تسلط نسبآوردن فرصت

 متوسطه بلکه به سایر مخاطبان نیز مرتبط است. دوره و ابتدایی دوره آموزانسازی برای آموزش والیبال نه تنها به دانشدرس به زمینه

 مشخصات درس

 عملی  نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 والیبال نیاز:پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص علوم ورزشی در تمامی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 ورزشی والیبال

 نام درس به فارسی: آموزش والیبال 

 Volleyball instruction                                             نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:گیری: پیامدهای یاد

 ؛انتقال دهد ، آنها راوالیبالاصلی های تاکتیک ها وضمن بکارگیری مهارت -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

 کند؛ارزیابی  را مهارت های والیبال -

 توای درس و ساختار آن:های یادگیری، محفرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 تاریخچه  -

 اهمیت آموزش والیبال در مدارس و نقش والیبال در تامین سلامت آمادگی جسمانی  -

 اثرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی والیبال -

 آسیب های ورزشی والیبال و نکات پیشگیرانه -

 ایمنی در بازی والیبال  -

 ی ملی و بین المللی والیبالها سازمان -

 دانشجو نقش والیبال را به عنوان یک محتوای مناسب برای ورزش مدرسه نقد و بررسی می کند. تکالیف یادگیری:
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دانشجویان در قالب کارگروهی با توجه به اثرات گوناگون این رشته در دانش آموزان نسبت به ارائه این رشته  فعالیت عملکردی:

 مختلف تحصیلی بحث و بررسی نمایند.ورزشی در مقاطع 

 فصل دوم: اصول آموزش در والیبال

 های شناختی و عاطفی( های عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیت ماهیت فعالیت ها/ مهارت -

 اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین( -

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیهارتفرایند یادگیری م -

حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و /عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت -

 اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی -

 ی ( اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروه -

-های تعدیل بازیهای ورزشی)شبه معرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازی -

 های کامل(های تمرینی و بازییافته، بازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی های مهارت/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 فصل سوم: قوانین و مقررات در بازی والیبال

)اخطار، اخراج ، تایم اوت، –) تعداد بازیکنان ، تعداد امتیازات در هر گیم ، تعداد گیم ها ، تعویض ها  قوانین بازی والیبال -

  اعد، چرخش ، سرویس و ...( خطاهای پنجه ، س

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دتوضیح میرا  ها گیم تعداد ، گیم هر امتیاز ، توپ ویژگیهای تور، ارتفاع ، زمین ابعاد -

 برخی از مهمترین قوانین بازی را توصیف می کند. -

 بالفصل چهارم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات والی

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 :تکالیف عملکردی

دانشجویان در طول اجرای بازی، نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را به  -

برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان داوری  صورت اجرای مسابقات داخل کلاس

 مسابقات را به عهده بگیرند.

 دانشجویان ضمن اجرای بازی والیبال ، نسبت به رعایت قوانین و مقررات این بازی اقدام نمایند. -

 پنجم : ارزش یابیفصل 

 مفاهیم  -

 دستورالعمل آزمون -

 ت های تکنیکی و تاکتیکیهای مهار آزمون  -
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 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعمل تکالیف یادگیری:

دانشجویان در قالب کارگروهی نسبت به طراحی و ساخت آزمونهایی بپردازند که در آن تکنیک ها، مهارت  تکالیف عملکردی:

 قرار گیرد.ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای دانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فناون انتخااب فعالیات

 یادگیری در یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکاریادگیری) قابل تدریس با توجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصت

ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-در نهایت بازخورد و اصالاح انجاام مای دستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت، انتخاب و تجویز تمرین مناسب با تکلیف حرکتی و

و آماادگی درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی نیاز های این  دهند  این درس زمانی به شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش

 شده باشد.  گذراندهجسمانی است توسط دانشجو 

 بر موظف است درس این دانشجوی. می شود انجام و دانشجو استاد همه جانبه مشارکت با درس کلاس های آموزش درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلساات هماه در . نماید شرکت کلاسداری و مباحث رد و بپردازند  منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 کلاسی های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی قرار مورد آموزش و تمرین نیز عملی صورت به و گردد می ارائه نظری صورت

 محایط در عمل و نظر میان پیوند آموزشی،برقراری محیط خارج از یادگیری های فرصت از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات و

 ایان تادریس راهبردهاای از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 موقعیات در معلام دانشاجو توساط مشاوره و راهنمایی نظری، بکارگیری دانش و مطالب تر عمیق درک به منجر که باشد می درس

 .شد خواهد همدرس واقعی های

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 (. تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.6(. والیبال )6396توسلی، حسین. ) -

(. راهنمای مربیاان والیباال، ویاژه دوره مربیگاری درجاه ساه. تهاران: رساانه 6396مهرگان، جواد؛ شوندی، ناصر و فتاحی، علی. ) -

 تخصصی.

 منابع فرعی:
 (. تهران: رسانه تخصصی.6و  6(. والیبال پایه برای نونهالان و نوجوانان )6390واد؛ حشرویی. )مهرگان، ج -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از : تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبلارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول وینتد در -ترم آغاز در

های کلیدی به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی های ساده و آسان همچون طرح پرسشسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالیت
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در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت ارزشیابی تکوینی: 

-های مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتی)روانی فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تلاش در یادگیری فعالیت

جتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه اجتماعی)رفتارهای فردی و ا-حرکتی( و عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در بروز شایستگیو... می

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6است می تواند بین 

های ارزشیابی پایانی در این شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم: ارزشیابی پایانی

درس شامل: آزمون کتبی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل اجباری 

 دهد. نمره خود اختصاص 60تا    66و انتخابی؛ و می تواند بین 
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 «بسکتبال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

اصاولی  بطاور را ورزشای های رشته از یک هر باید مدارس در ورزشی فنون و علوم تعلیم عامل مهمترین بعنوان بدنی تربیت معلم 

را  آنهاا و شناساایی را ورزشای هرشات درهار وتوانمناد مساتعد آماوزان وداناش دهد انتقال آموزان دانش به آنهارا بتواند تا فراگیرد

بسکتبال  .ورزد اهتمام اجتماعی و اخلاقی امور در آنها تربیت به ها ورزش این تعلیم طریق از اینکه مهمتر و دهد پرورش و راهنمایی

انعطااف پاذیری،  العمل، عکس چابکی، توان، سرعت، قدرت، مانند جسمانی آمادگی عوامل عمده باشدکه می ورزشی رشته یک

 دست شامل های تحتانی اندام همه و گردد می تقویت تنفسی -عروقی -قلبی و عضلانی استقامت عضلانی،-عصبی هماهنگی عادل،ت

 اندام رشد موجب وجود دارد رشته این های تکنیک دراغلب که خاصی بالانس به توجه با همچنین باشد می درگیر تنه ونیز پاها ها،

 جنباه هاا این به با توجه. است نموده افزون خود به را جوانان گرایش میزان ورزش، این بودن پرتحرک. گردد می متناسب بطور ها

آن  یاادگیری باه خیلی جادی بصورت باید معلمان دانشجو لذا است معلم ضروری های فعالیت از یکی ورزشی رشته این یادگیری

صورت  باید حاذق جانب مربیان از وقت فوت بدون ای گسترده تلاش گروهی، و فردی زیاد های تکنیک وجود دلیل به و بپردازند

 وجاود بساکتبال در کاه ای پیچیاده های مهارت به توجه با .گردد میسر قبولی قابل حد تا درس دو دراین رشته این آموزش گیردتا

 انجاام ساریع را اه تکنیک کند تا می موظف را و بازیکن شوند می زمانی های محدودیت موجب قوانینی که وجود دلیل به و دارد

 کاه عملی دروس تا است نیاز لذا طلبد،می را زیادی و انرژی باشد بالامی جسمانی آمادگی سطح نیازمند رشته این به پرداختن دهد،

 تادریس درس ایان از قبال دهناد مای افازایش را آمادگی جسمانی های قابلیت و شوند می محسوب مادر ورزش بعنوان ورزش در

 درس ایان دیگار طارف از .گیرند می قرار درس این دومیدانی پیشنیاز و ژیمناستیک جسمانی، آمادگی دروس دلیل همین به شوند

 ساطح ها مهارت یادگیری ضمن نمودکه استفاده از تمریناتی باید آموزش، مراحل طی باشد. لذا می بسکتبال آموزش درس پیشنیاز

 هاای موقعیات و گروهای هاای در فعالیات بتوانناد که فراگیران یابد ایشافز آنهاآنقدر دراجرای معلمان دانشجو تسلط و توانمندی

 .نمایند استفاده راحتی رابه آنها مختلف

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص علوم ورزشی در تمامی 

مربیگری در رشته سابقه با هاگرایش

 ورزشی بسکتبال

 نام درس به فارسی: بسکتبال

 Basketball                                                                       نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 های مقدماتی و پیشرفته بسکتبال آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکتضمن آشنایی با مهار -

مورد استفاده  بسکتبالهای تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی در بازی -

 قرار دهد؛

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 معرفی رشته ورزشی بسکتبال -
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 مکانات و تجهیزات رشته ورزشی بسکتبالآشنایی با ا -

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی -

 وسایل کمک آموزشی مخصوص بسکتبال -

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه -

 نیاز(سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت  -

 فصل دوم:  معرفی، آموزش، تمرین و اصلاح مهارت های پایه/مقدماتی/اصلی 

، دریافت کردن، )دو دست سینه، دو دست زمینی ، دو دست بالای سر، بیسبالی( الف : تکنیک ها و مهارت های پاس دادن  

 دریبل کردن و شوت ساده

 ب : بکارگیری مهارت های پایه  در :      

 عمومی و اختصاصی( گرم کردن بدن ) -

 شرایط بازی  -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن(  -

دانشجویان در قالب گروههای دو نفره مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک بازی طراحی  فعالیت عملکردی:

 شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 تاکتیک های مقدماتی   اصلاح و تمرین ،آموزش فصل سوم: معرفی،

 تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله فردی و گروهی  -

 دو درمقابل دو( های آموزش دفاع و حمله فردی و گروهی)یک درمقابل یک، دو در مقابل یک، روش -

 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله فردی و گروهی در شرایط بازی -

ر طول اجرای یک شبه بازی هر یک از تاکتیک های مقدماتی حمله و دفاع را به اجرا گذاشته و دانشجویان د فعالیت عملکردی:

 موقعیت خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

 اصلاح مهارت های پیشرفته   و تمرین آموزش، معرفی، هارم:فصل چ

، پاس پشات ، ریباناد ، پیاوت  در  الف: مهارت های شوت سه گام، جفت ، هوک دو دست ،پاس های یکدست سینه و زمینی    

 بسکتبال

 ب: بکارگیری مهارت های پیشرفته  در شرایط بازی و مراحل آن         

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 در شرایط بازی  -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

ین فصل را تمرین کرده و در یک شابه باازی، دانشجویان در قالب گروههای دو نفره ، مهارت های مربو  به ا فعالیت عملکردی:

 ؛زیر نظر استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند های ورزشی تعدیل یافته بازی

دانشجویان در قالب گروه های چند نفره ، مهارت های مربو  به این فصال را تمارین کارده و در یاک باازی  فعالیت عملکردی: 

 س آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.طراحی شده توسط استاد کلا

 تاکتیک های پیشرفته    اصلاح و تمرین آموزش، معرفی، فصل پنجم :

 تاکتیک های دفاع و حمله تیمی؛ -



 

  96 

 

 و ضد حمله؛ 6-3-6( و حمله تیمی  6-66،  6-0های آموزش تاکتیک های دفاع و حمله تیمی )من تومن ، منطقه ای ) روش -

 دفاع و حمله فردی و گروهی در شرایط بازی؛ استفاده از تاکتیک های -

ریزی و دانشجویان در حین اجرای بازی بسکتبال ، هر یک از تاکتیک های دفاع و حمله را در تیم خاود برناماه فعالیت عملکردی:

یاک هاا را باه وه بکارگیری هار یاک از تاکتیاجرا نموده و نقا  قوت و ضعف هر یک از تاکتیک ها را مورد ارزیابی قرارداده و ش

 طور مشخص بیان نمایند.

 

 ها فصل ششم: بازی
 سکتبالبازی تمرینی ب -

 سکتبالبازی کامل ب -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛  -

 پیامدهای مورد انتظار/ یری مناسب با اهدافها / تجارب یادگپیش بینی فرصت -

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز -

 بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی  -

بکاارگیری هار ناوع نظار از یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی -

کل( لازم اسات باه منظاور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شاامل ساه مرحلاه ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را مادنظر  توضیح کلامی/دستورالعمل، نمایش، تمرین و بازخوردل چهار مرحله: شود؛ مربی گذر از حداقخودکاری می

 قرار دهد.

هاای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیاتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی -

این مرحله با تولید طرح درس  ش و تمرین، زمان و...دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموز

 روزانه آغاز می شود. 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 علی ابراهیم پور، قاسم حمیدرضا نوجوانان ، مترجمان مربیگری -بسکتبال(.   6393. ) مایک وکوچار، کوچار، بیل -

 .ورزش مرادی . تهران: نشر محمدرضا و قهفرخی دوست

 .دانا تهران: نشر. مهندسی رضا آمیز، ترجمه موفقیت مربیگری اصول بسکتبال(.   6344. ) نووتن، مورگا -

 نظری. انتشارات بسکتبال. تهران:  داوری مقررات و قوانین( .   6396. ) صفرزاده، امیرحسین نوربخش، حسن  و -

 منابع فرعی:
 به انتشارات سهیلی.تهران:  رضا ترجمه بسکتبال، در حمله تمرین 646(.  6346. ) جانسون ، پرایس استاتس، تری و ؛ کارل، جرج -

 .نشر

 .مبتکران تهران: انتشارات. غضنفری علی دکتر ای، ترجمه حرفه بسکتبال آموزش(.  6366. ) دورن هاگ -
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

ی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزش ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 ی یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.اجرا

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 اختصاص دهد. نمره به خود   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش بسکتبال»صل درس سرف

 معرفی درس و منطق آن: . 9

هاای یادگیری/تجاارب یاادگیری بارای دانشاجومعلمان در بسکتبال درسی عملی است. محتوای ایان درس شاامل فرصات آموزش

ای از مباحاث نظاری و عملای اسات. های یادگیری این درس آمیختاهآموزان دوره متوسطه است. فرصتآموزش بسکتبال به دانش

مباحث نظری این درس شامل معرفی بسکتبال، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهداف و ضرورت آن از یک سو و  تحلیل اجزاء، اصاول 

های بنیادی با تکالیف حرکتی آمادگی جسامانی،  فضاا و تجهیازات، ایمنای، فرآیناد تادریس موضاوعات پیشرفت، ارتبا  مهارت

م تربیت بدنی را افزایش می دهد. همچناین مباحاث عملای ایان درس شاامل ایان عملی و ... است که در مجموع دانش دانشجومعل

موارد است: آشنایی با سرفصل موضوعات مهارتی/عملی در آموزش بسکتبال؛ اصول انتخاب و طراحی آموزشی برای یاک جلساه 

 سنجش و ارزیابی است.های تدریس، بکار گیری فنون تدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیف حرکتی/مهارتی و روش/ روش

تسلط دانشجومعلمان بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی از تربیت معلم است. از ایان رو فلسافه طراحای و 

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

یری عملی برای ایجاد توانایی و تسلط نسبی در دانشجومعلمان به منظور آموزش بسکتبال است. قلمرو ایان های یادگآوردن فرصت

 آماوزان دورهمتوسطه بلکه به سایر مخاطبان از جمله داناش دوره آموزانسازی برای آموزش بسکتبال نه تنها به دانشدرس به زمینه

 نیز مرتبط است. و... ابتدایی

 مشخصات درس

 عملی  رس:نوع د

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

  بسکتبال نیاز:پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
 تمامیدارای تخصص علوم ورزشی در 

مربیگری در رشته اسابقه ب هاگرایش

 ورزشی بسکتبال

 نام درس به فارسی: آموزش بسکتبال

 Basketball  instruction                            :                     نام درس به انگلیسی

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 های اصلی بسسکتبال، آنها را انتقال دهد؛ها و تاکتیکضمن بکارگیری مهارت -

 جرا کند؛یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس ا -

 مهارت های بسکتبال را ارزیابی کند؛ -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول : کلیات 

 تاریخچه  -

 اهمیت آموزش بدمینتون در مدارس و نقش بسکتبال در تامین سلامت آمادگی جسمانی  -

 اثرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی بسکتبال -

 ب های ورزشی بسکتبال و نکات پیشگیرانهآسی -

 ایمنی در بازی بسکتبال -

 های ملی و بین المللی بسکتبال سازمان -
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 دانشجو نقش بسکتبال را به عنوان یک محتوای مناسب برای ورزش مدرسه نقد و بررسی می کند. تکالیف یادگیری:

ناگون این رشته در دانش آموزان نسبت به ارائه این رشته دانشجویان در قالب کارگروهی با توجه به اثرات گو فعالیت عملکردی:

 ورزشی در مقاطع مختلف تحصیلی بحث و بررسی نمایند.

 بسکتبال فصل دوم: اصول آموزش در

 های عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیتهای شناختی و عاطفی( ماهیت فعالیت ها/ مهارت -

 حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین( اصول تجریه و تحلیل تکلیف -

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت -

حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و /عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت -

 اصلاح(

 رکتیاصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف ح -

 اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی (  -

یافته، های تعدیل بازیمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازیهای ورزشی)شبه -

 های کامل(های تمرینی و بازیبازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی های مهارت/ ها موزش فعالیتبرخی از مفاهیم در اصول آ :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 بسکتبال فصل سوم : قوانین و مقررات در بازی

بازی تعداد پریودهاا ،  ادامه و شروع برای بازیکن تعداد اقلحد ، ثانیه، 60 -ثانیه 64 ، ثانیه 4 ثانیه، 3 )خطاهایقوانین بسکتبال -

 تعویض( زمان هر پریود، تعویض ها ، تعداد خطاهای فردی و تیمی، دبل ، رانینگ و تایم اوت، خطاهای

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دمی توضیحرا  و کسب انواع امتیازات  توپ های ویژگی ، زمین ابعاد -

 برخی از مهمترین قوانین بازی را توصیف می کند. -

 فصل چهارم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات بسکتبال

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 تکالیف عملکردی:

عایت قوانین و مقررات اقدام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را دانشجویان در طول اجرای بازی ، نسبت به ر -

به صورت اجرای مسابقات داخل کلاس برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان 

 داوری مسابقات را به عهده بگیرند.

 قوانین و مقررات این بازی اقدام نمایند. دانشجویان ضمن اجرای بازی بسکتبال ، نسبت به رعایت -

 : ارزش یابیپنجمفصل 

 مفاهیم  -
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 دستورالعمل آزمون -

 های مهارت های تکنیکی و تاکتیکی آزمون -

 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعمل تکالیف یادگیری:

هایی بپردازند که در آن تکنیک ها ،  احی و ساخت آزموندانشجویان در قالب کارگروهی نسبت به طر تکالیف عملکردی:

 مهارت ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده قرار گیرد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای دانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فناون انتخااب فعالیات

یادگیری در یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکار قابل تدریس با توجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصتیادگیری) 

ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-تکلیف حرکتی ودر نهایت باازخورد و اصالاح انجاام مای دستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت، انتخاب و تجویز تمرین مناسب با

و آماادگی درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی دهند  این درس زمانی به شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش نیاز های این 

 گذرانده شده باشد.جسمانی است توسط دانشجو 

 بر موظف است درس این دانشجوی. می شود انجام دانشجوو  استاد همه جانبه مشارکت با درس کلاس های آموزش درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلساات هماه در. نماید شرکت داری کلاس و مباحث در و بپردازند منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 کلاسی های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی قرار مورد آموزش و تمرین نیز عملی صورت به و گردد می ارائه نظری صورت

 محیط در عمل و نظر میان پیوند برقراری آموزشی، محیط خارج از یادگیری های فرصت از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات و

 ایان تادریس راهبردهاای از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 موقعیات در معلام دانشاجو توساط مشاوره و راهنمایی نظری، بکارگیری دانش و مطالب تر عمیق درک به منجر که باشد می درس

 .شد خواهد مدرسه واقعی های
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 .مبتکران تهران: انتشارات. غضنفری علی دکتر ، ترجمهای حرفه بسکتبال آموزش(.  6366. ) دورن هاگ -
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 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از ین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبل: تعیارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول تدوین در -ترم آغاز در

به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی های کلیدی های ساده و آسان همچون طرح پرسشسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالیت

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت ارزشیابی تکوینی: 

حرکتی( -)روانی اش در یادگیری فعالیتهای مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتیفعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تل

-)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه و... می اجتماعی-و عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می ز شایستگیباشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در برو

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6تواند بین 

های ارزشیابی پایانی در این : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتمارزشیابی پایانی

نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل اجباری  درس شامل: آزمون کتبی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون

 نمره خود اختصاص دهد. 60تا    66و انتخابی؛ و می تواند بین 
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 «فوتسال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 محل در یا سرپوشیده هایمحل در بسکتبال، زمین ابعاد به زمینی در هارقابت این. شودمی گفته سالن، درون فوتبال بازی به فوتسال 

 از برگرفتاه واژه این. است ورزشی رشته این برای المللیبین واژه ،(FUTSAL) فوتسال. گیردمی انجام حصار و دیوار بدون و باز

 داخلای فوتباال شاکل تنهاا فوتساال است. – سالن درون یا درونی معنی به - SALA و فوتبال معنای به FUTbol اسپانیایی لغات

 آورد، دسات به 6944 دهه در را فوتبال فدراسیون رسمی خود را در جایگاه این رشته ورزشی. است شده تایید فیفا توسط که ستا

 مهارت دهنده توسعه یک ورزش این بود. شده شناخته خانه داخل در باز فضای در بازی از کوچک نسخه یک عنوان به را آن زیرا

 و کوچاک تاوپ. کناد فاراهم را ای نقطه نقطه گذراندن سریع، تفکر سریع، های رفلکس که رددا نیاز آن به زیرا است، عالی های

 العااده فوق های مهارت با اغلب فوتسال های بیاورد.  بازی دست به توپ و خوبی به را توپ تا دارد نیاز بازیکنان به فوتسال سنگین

 و هاا تاکتیاک روی بار را جلو صندلی فردی مهارت زیرا هستند، تیسن فوتبال از تر کننده سرگرم اغلب و پویا نمایش از مواردی و

 .گیرد می تشکیلات

مندان زیادی در مدارس و دانشاگاهها دارد و تقریباا جازء رشاته هاای ثابات در برناماه مساابقات دانشاگاهی و امروزه فوتسال علاقه

در دانشگاهها و مدارس وجود داشته و فراگیری آن بارای  های این بازی،  امکان اجرایای به شمار میرود. با توجه به ویژگیمدرسه

تمامی دانشجو معلمان رشته آموزش تربیت بدنی ضروری به نظر می رسد.  چراکه اکنون در دوره دوم متوسطه به عنوان یک برنامه 

 آموزان الزامی است. الزامی محسوب می شود و آموزش آن به دانش

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6احد: تعداد و

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 

در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 ورزشی فوتسال

 نام درس به فارسی: فوتسال

 Futsal                                                                              نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 های مقدماتی و پیشرفته فوتسال آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکضمن آشنایی با مهارت -

ورد های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی فوتسال مدر بازی -

 استفاده قرار دهد؛

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 معرفی رشته ورزشی فوتسال -

 اهمیت آموزش فوتسال در مدارس و نقش فوتسال در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی -

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی فوتسال -

 اه با رعایت نکات ایمنینحوه کار با تجهیزات و وسایل همر -

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه -
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 سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز( -

 دهند؛ وضیح میجسمانی را ت آمادگی و سلامت تأمین در فوتسال نقش و مدارس در فوتسال آموزش اهمیت تکالیف یادگیری:

 آموزش مهارت های اصلی/ پایه فوتسال فصل دوم:

 الف: تکنیک ها و مهارت های حمل توپ، پاس ، کنترل، دریبل و شوت در فعالیت های فوتسال

 ب: بکارگیری مهارت ها در 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 در شرایط بازی -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

دانشجویان در قالب گروههای چند نفری مهارت های مرباو  باه ایان فصال را تمارن کارده و در یاک باازی  ی:فعالیت عملکرد

 طراحی شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به به نمایش بگذارند.

 فصل سوم: آموزش تاکتیک های مقدماتی فوتسال

 تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله فردی و گروهی -

 دفاع و حمله فردی و گروهی) یک در مقابل یک، دو در مقابل یک، دو در مقابل دو( روش های آموزش -

 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله فردی و گروهی در شرایط بازی -

دانشجویان به صورت گروههای چند نفره ، هر یک از تاکتیک ها مقدماتی حمله و دفاع را در بازی فوتسال به  فعالیت عملکردی:

 اشته و موقعیت خود در قالب فردی و یا در تیم را مورد ارزیابی قرار دهند.اجرا گذ

 آموزش مهارت های پیشرفته فوتسال فصل چهارم:

 الف: مهارت های پاس کات داخل و خارج ، پاس چی، ، انواع دریبل، ضربه سر و شوت نوک پا

 ب: بکارگیری مهارت ها :

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 بازیدر شرایط   -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

گروههای چند نفره ،مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک بازی  بدانشجویان در قال فعالیت عملکردی:

 طراحی شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 فصل پنجم: آموزش تاکتیک های پیشرفته فوتسال

 تیک های پیشرفته حمله و دفاعتاک -

 (3-6و  -6-6روش های آموزش تاکتیک های پیشرفته)پرس، من تومن، سیستم های -

 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله تیمی در شرایط بازی -

و  دانشجویان در طول اجرای بازی فوتسال هر یک از تاکتیک های دفاع و حمله را درتایم خاود برناماه ریازی فعالیت عملکردی:

اجرا نموده و نقا  قوت و ضعف هر یک از تاکتیک ها را مورد ارزیابی قرار داده و شیوه بکارگیری هر یاک از تاکتیاک هاا را باه 

 طور مشخص بیان نمایند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
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 ل طرح درس ترمی(؛ تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدو -

 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت -

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز -

 بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی  -

نظر از بکارگیری هار ناوع یف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرفیادگیری برای ارائه تکل-بکارگیری روش یاددهی -

کل( لازم است به منظور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

اختی، تمارین، و فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شان

را  توضیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و بتازخوردشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

هاای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیاتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی -

ایان مرحلاه باا تولیاد طارح  رت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و...دانشجویان و سطح مها

 درس روزانه آغاز می شود. 
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -تدریسو قبل از یک جلسه  -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

ین ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. ا

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

بی در : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیاارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش فوتسال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ادگیری بارای دانشاجومعلمان در هاای یادگیری/تجاارب یافوتسال درسی عملی است. محتاوای ایان درس شاامل فرصات آموزش

ای از مباحاث نظاری و های یادگیری این درس آمیختاهآموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه است. فرصتآموزش فوتسال به دانش

عملی است. مباحث نظری این درس شامل معرفی فوتسال، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهداف و ضارورت آن از یاک ساو و  تحلیال 

های بنیادی با تکالیف حرکتی فوتسال،  فضا و تجهیزات، ایمنی، فرآیند تادریس موضاوعات پیشرفت، ارتبا  مهارتاجزاء، اصول 

عملی و ... است که در مجموع دانش دانشجومعلم تربیت بدنی را افزایش می دهد. همچناین مباحاث عملای ایان درس شاامل ایان 

آموزش فوتسال ؛ اصول انتخاب و طراحی آموزشی برای یاک جلساه  موارد است: آشنایی با سرفصل موضوعات مهارتی/عملی در

 های سنجش و ارزیابی است.تدریس، بکار گیری فنون تدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیف حرکتی/مهارتی و روش/ روش

فلسافه طراحای و تسلط دانشجومعلمان بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی از تربیت معلم است. از ایان رو 

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

های یادگیری عملی برای ایجاد توانایی و تسلط نسبی در دانشجومعلمان به منظور آموزش فوتسال است. قلمارو ایان آوردن فرصت

متوسطه بلکاه باه ساایر مخاطباان نیاز مارتبط  دوره و ابتدایی دوره آموزانآموزش فوتسال نه تنها به دانش سازی برایدرس به زمینه

 است.

 مشخصات درس

 عملی  نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 فوتسالنیاز:  پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاشگرای

 ورزشی فوتسال

 نام درس به فارسی: آموزش فوتسال

 Futsal instruction                                                           نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 ، آنها را انتقال دهد؛فوتسالهای اصلی ها و تاکتیکمهارتضمن بکارگیری  -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

 را ارزیابی کند؛ فوتسالمهارت های  -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول : کلیات 

 تاریخچه  -

 س و نقش بسکتبال در تامین سلامت آمادگی جسمانی اهمیت آموزش فوتسال در مدار -

 فوتسال اثرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی  -

 فوتسال و نکات پیشگیرانه آسیب های ورزشی  -

 ایمنی در بازی فوتسال -

 فوتسال های ملی و بین المللی سازمان -
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 حتوای مناسب برای ورزش مدرسه نقد و بررسی می کند.دانشجو نقش فوتسال را به عنوان یک م تکالیف یادگیری:

دانشجویان در قالب کارگروهی با توجه به اثرات گوناگون این رشته در دانش آموزان نسبت به ارائه این رشته  فعالیت عملکردی:

 ورزشی در مقاطع مختلف تحصیلی بحث و بررسی نمایند.

 فوتسال فصل دوم: اصول آموزش در

 های شناختی و عاطفی( های عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیت / مهارتماهیت فعالیت ها -

 اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین( -

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت -

حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و /عملی ایهنقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت -

 اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی -

 اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی (  -

یافته، های تعدیل بازییهای ورزشی)شبهمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و باز -

 های کامل(های تمرینی و بازیبازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی های مهارت/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

 د.با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کن :عملکردی تکالیف

 فوتسال فصل سوم : قوانین و مقررات در بازی

اخراج، اوت، کرنر، پنالتی خطاهای منجر به پناالتی، خطاهاای تیمای، پناالتی  اخطار،تعداد بازیکنان، تعویض ها،: قوانین فوتسال -

 وقت اضافی دوم،

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دتوضیح می را و کسب انواع امتیازات  پتو های ویژگی ، زمین ابعاد -

 برخی از مهمترین قوانین بازی را توصیف می کند. -

 فوتسال فصل چهارم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 تکالیف عملکردی:

ن در طول اجرای بازی، نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را به دانشجویا -

صورت اجرای مسابقات داخل کلاس برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان داوری 

 مسابقات را به عهده بگیرند.

 ی بازی فوتسال ، نسبت به رعایت قوانین و مقررات این بازی اقدام نمایند.دانشجویان ضمن اجرا -

 

 پنجم: ارزش یابیفصل 
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 مفاهیم  -

 دستورالعمل آزمون -

 های مهارت های تکنیکی و تاکتیکی آزمون  -

 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعمل تکالیف یادگیری:

هایی بپردازند که در آن تکنیک ها ،  یان در قالب کارگروهی نسبت به طراحی و ساخت آزموندانشجو تکالیف عملکردی:

 مهارت ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده قرار گیرد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای ون انتخااب فعالیاتدانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فنا

یادگیری در یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکار یادگیری) قابل تدریس با توجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصت

ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-می     در نهایت بازخورد و اصلاح انجام انتخاب و تجویز تمرین مناسب با تکلیف حرکتی و دستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت،

این درس زمانی به شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش نیاز های این درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی و آماادگی دهند  

 گذرانده شده باشد.جسمانی است توسط دانشجو 

 بر موظف است درس این دانشجوی. می شود انجام و دانشجو استاد همه جانبه مشارکت با درس اسکل های آموزش درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلساات هماه در. نمایاد شرکت کلاسداری و مباحث در و بپردازند  منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 کلاسای های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی قرار نمورد آموزش و تمری نیز عملی صورت به و یگردد م ارائه نظری صورت

 محیط در عمل و نظر میان پیوند برقراری آموزشی، محیط خارج از یادگیری های فرصت از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات و

 ایان تادریس ایراهبردها از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 هاایموقعیات در معلم دانشجو توسط مشاوره و راهنمایی نظری، بکارگیری دانش و مطالب تر عمیق درک به منجر که است درس

 .شد خواهد مدرسه واقعی

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.آموزش فوتسال(. 6394عباس، بنیان) -

 منابع فرعی:
 . تهران: سنبله.آموزش فوتسال برای همه(. 6344سندی، اسماعیل.)خر -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از : تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبلارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول تدوین در -ترم آغاز در

های کلیدی به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی های ساده و آسان همچون طرح پرسشسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالیت
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تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم ارزشیابی تکوینی: 

حرکتی( و -فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تلاش در یادگیری فعالیتهای مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتی)روانی

-، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه و... میاجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس-عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در بروز شایستگی

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6تواند بین 

های ارزشیابی پایانی در این های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته ارزشیابی پایانی

درس شامل: آزمون کتبی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل اجباری 

 نمره خود اختصاص دهد. 60تا    66و انتخابی؛ و می تواند بین 
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 «هندبال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

کننده هر کدام دارای هفت بازیکن هستند، از این هفت بازیکن ، یک نفر به عنوان هندبال ورزشی گروهی است که دو تیم شرکت 

ایستد. در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون دروازه حریف جای دهند. در بان جلوی دروازه میدروازه

شود. در هندبال تیمی برنده است که تعداد گل بیشتری بزند. این ورزش از دست برای پاس دادن و شوت کردن استفاده می این

ای است. هندبال داخل سالن، هندبال روی دقیقه 34میلادی ابداع گردید. مدت استاندارد بازی هندبال دو نیمه  6964بازی در سال 

بال چکی، هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک، انواع مختلف هندبال هستند. به هندبالی که به چمن، هندبال ساحلی )شِنبال(، هند

گویند. هندبال روی چمن و شود، هندبال تیمی، هندبال المپیکی و هندبال اروپایی نیز میصورت امروزی و در داخل سالن انجام می

گردد، ها برگزار میاند. نوع دیگر هندبال که در ساحلمرسوم بودههندبال چکی از انواع خارج سالنی هستند که در گذشته بیشتر 

( است. شکل و روش هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک کاملاً با هندبال مرسوم sand ballهندبال ساحلی یا شنبال )به انگلیسی: 

 برخوردهای بدنی فراوان است.گردد، متفاوت است. ورزش هندبال ورزشی سریع و دارای و آنچه که در المپیک برگزار می

های تیمی، لازمه موفقیت در این رشته داشتن روحیه کار تیمی است. همین ویژگی باعث شده که اکنون به عنوان همچون سایر رشته

ای، در مدارس رواج پیدا کند. تقویت روحیه تیمی در کنار سایر فواید فیزیولوژیکی این رشته برای یک رشته ورزشی مدرسه

آموزان باعث شده به عنوان یک برنامه الزامی در دوره متوسطه در برنامه درسی تربیت بدنی قرار داده شود. بنابر این منطق دانش

 وره تحصیلی خود آن را فراگیرند. کند تا دانشجومعلمان رشته آموزش تربیت بدنی در طول دحکم می 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 

در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته  باسابقه هاگرایش

 هندبالورزشی 

 نام درس به فارسی: هندبال

 Handball                                                                             نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 های مقدماتی و پیشرفته هندبال آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکضمن آشنایی با مهارت -

های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی هندبال مورد در بازی -

  د؛استفاده قرار ده

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 معرفی رشته ورزشی هندبال -

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی هندبال -

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی -

 وسایل کمک آموزشی مخصوص هندبال -

 هی و ...(ها، نظام نمرهآموزشی، نحوه نظارت بر فعالیت هایتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه -
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 سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز( -

 

 هندبال آموزش مهارت های پایه/اصلیفصل دوم :

 الف: تکنیک ها و مهارت های دریبل، پاس، دریافت ، شوت ساده در فعالیت های فردی و گروهی هندبال

 ها در ب: بکارگیری مهارت 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 شرایط بازی -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

دانشجویان در قالب گروهی چند نفره ، مهارت مربو  یه این فصل را تمرین کرده و در یک بازی طراحی شده  فعالیت عملکردی:

 توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 هندبال : آموزش تاکتیک های مقدماتیفصل سوم 

 تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله دفاع و گروهی -

 روش های آموزش دفاع و حمله فردی و گروهی )یک در مقابل یک، دو در مقابل یک، دو در مقابل دو( -

 استفاده از تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله فردی و گروهی در شرایط بازی -

ویان در قالب گروههای چند نفره، هر یک از تاکتیک های مقدماتی حمله و دفاع را در بازی هندبال باه دانشج فعالیت عملکردی:

 اجرا گذاشته و موقعیت خود در قالب فردی و یا در تیم را مورد ارزیابی قرار دهند.

 فصل چهارم: آموزش مهارت های پیشرفته هندبال

 دست مخالف ، افت از پهلو ، دروازه بانی الف : مهارت شوت سه گام ، شیرجه ای ، افت روی  

 ب : بکارگیری مهارت ها در : 

 اختصاصی(  –گرم کردن بدن )عمومی  -

 شرایط بازی  -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

دانشجویان در قالب گروههای چند نفره، مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک بازی  فعالیت عملکردی:

 حی شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.طرا

 هندبال  فصل پنجم: آموزش تاکتیک های پیشرفته

 تاکتیک های پیشرفته دفاع و حمله  -

، ضد حمله و حمله در سیستم های 0-6، 4-6روش های آموزش تاکتیک های دفاع و حمله تیمی )دفاع کشویی ، من تو من ،  -

 فوق 

 تاکتیک های دفاع و حمله تیمی در شرایط بازی  استفاده از -
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دانشجویان در طول اجرای بازی هندبال ، هر یک از تاکتیک های دفاع و حمله را  در تیم خود برنامه ریزی و  فعالیت عملکردی:

از تاکتیک ها را  اجرا نموده و نقا  قوت و ضعف هر یک از این تاکتیک ها را مورد ارزیابی قرار داده و شیوه بکارگیری هر یک

 به طور مشخص بیان نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛  -

 ها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارپیش بینی فرصت -

 فضا و تجهیرات مورد نیاز پیش بینی -

 بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی  -

نظار از بکاارگیری هار ناوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی -

کل( لازم اسات باه منظاور رعایات -جزء-ارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلفن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مه

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شاامل ساه مرحلاه ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را مادنظر  ن و بازخوردتوضیح کلامی/دستورالعمل، نمایش، تمریشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 قرار دهد.

های مورد انتظار بارای یاک جلساه باا توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی -

این مرحله با تولید طرح درس  دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و...

 زانه آغاز می شود. رو
 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . تهران: حتمی.آموزش هندبال با روشی متفاوت(. 6394انتظاری، مصطفی و پور مجیدی، ابراهیم.) -

 تهران: دانشگاه پیام نور (.6و  6آموزش هندبال)(. 6346پورکیانی، محمد. ) -

 منابع فرعی:
 بال، آموزش و تمرین.تهران: علیمردان.(. هند639باقری گلزار، وحید و باقری گلزار.) -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -تدریس و قبل از یک جلسه -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

حرکتی( و -های مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیت

این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار  اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد.-عاطفی

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین او در بروز شایستگی
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یابی در : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش هندبال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

رب یاادگیری بارای دانشاجومعلمان در هاای یادگیری/تجااهندبال درسی عملی اسات. محتاوای ایان درس شاامل فرصات آموزش

ای از مباحاث نظاری و های یادگیری این درس آمیختاهآموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه است. فرصتآموزش هندبال به دانش

عملی است. مباحث نظری این درس شامل معرفی هندبال، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهداف و ضارورت آن از یاک ساو و  تحلیال 

های بنیادی با تکالیف حرکتی هندبال،  فضا و تجهیزات، ایمنی، فرآیناد تادریس موضاوعات صول پیشرفت، ارتبا  مهارتاجزاء، ا

عملی و ... است که در مجموع دانش دانشجومعلم تربیت بدنی را افزایش می دهد. همچناین مباحاث عملای ایان درس شاامل ایان 

ی در آموزش هندبال ؛ اصول انتخاب و طراحی آموزشی بارای یاک جلساه موارد است: آشنایی با سرفصل موضوعات مهارتی/عمل

 های سنجش و ارزیابی است.تدریس، بکار گیری فنون تدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیف حرکتی/مهارتی و روش/ روش

رو فلسافه طراحای و  تسلط دانشجومعلمان بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی از تربیت معلم است. از ایان

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

های یادگیری عملی برای ایجاد توانایی و تسلط نسبی در دانشجومعلمان به منظور آموزش هندبال اسات. قلمارو ایان آوردن فرصت

 متوسطه بلکه به سایر مخاطبان نیز مرتبط است. دوره و ابتدایی دوره آموزانبرای آموزش هندبال نه تنها به دانشسازی درس به زمینه

 

 مشخصات درس

 عملی  نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 هندبالنیاز:  پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
 در تمامیدارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 هندبالورزشی 

 نام درس به فارسی: آموزش هندبال

 Handball instructionنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 هد؛های اصلی هندبال، آنها را انتقال دها و تاکتیکضمن بکارگیری مهارت -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

  مهارت های هندبال را ارزیابی کند؛ -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول : کلیات 

 تاریخچه  -

 اهمیت آموزش هندبال در مدارس و نقش آن در تامین سلامت آمادگی جسمانی  -

 یولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی هندبالاثرات فیز -

 هندبال و نکات پیشگیرانه آسیب های ورزشی  -

 هندبال ایمنی در بازی -
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 هندبال های ملی و بین المللی سازمان -

 دانشجو نقش هندبال را به عنوان یک محتوای مناسب برای ورزش مدرسه نقد و بررسی می کند. تکالیف یادگیری:

دانشجویان در قالب کارگروهی با توجه به اثرات گوناگون این رشته در دانش آموزان نسبت به ارائه این رشته  ملکردی:فعالیت ع

 ورزشی در مقاطع مختلف تحصیلی بحث و بررسی نمایند.

 هندبال فصل دوم: اصول آموزش در

 های شناختی و عاطفی( با فعالیتهای عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه  ماهیت فعالیت ها/ مهارت -

 اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین( -

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت -

زخورد و حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، با/عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت -

 اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی -

 اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی (  -

یافته، های تعدیل بازیهای ورزشی)شبه معرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازی -

 های کامل(بازیهای تمرینی و بازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی های مهارت/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 هندبال فصل سوم : قوانین و مقررات در بازی

متار، دیساکالیفه،  9خطاهای  -های توپ ، تعداد بازیکنان، تعویض ها، تایم اوت، زمان بازی : ابعاد زمین، ویژگیالقوانین هندب -

 خطاهای پنالتی، وقت اضافی، کرنر

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دتوضیح می را و کسب انواع امتیازات  توپ های ویژگی ، زمین ابعاد -

 رخی از مهمترین قوانین بازی را توصیف می کند.ب -

 هندبال فصل چهارم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 تکالیف عملکردی:

مقررات اقدام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را به  دانشجویان در طول اجرای بازی، نسبت به رعایت قوانین و -

صورت اجرای مسابقات داخل کلاس برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان داوری 

 مسابقات را به عهده بگیرند.

 ت این بازی اقدام نمایند.هندبال، نسبت به رعایت قوانین و مقررا دانشجویان ضمن اجرای بازی -
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 فصل سوم : ارزش یابی:

 مفاهیم  -

 دستورالعمل آزمون -

 های مهارت های تکنیکی و تاکتیکی آزمون  -

 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعمل تکالیف یادگیری:

هایی بپردازند که در آن تکنیک ها، مهارت  موندانشجویان در قالب کارگروهی نسبت به طراحی و ساخت آز تکالیف عملکردی:

 ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده قرار گیرد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای دانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فناون انتخااب فعالیات

یادگیری در یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکار وجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصتیادگیری) قابل تدریس با ت

ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-ر نهایت باازخورد و اصالاح انجاام مایدستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت، انتخاب و تجویز تمرین مناسب با تکلیف حرکتی ود

این درس زمانی به شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش نیاز های این درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی و آماادگی دهند  

 گذرانده شده باشد.جسمانی است توسط دانشجو 

 بر موظف است درس این دانشجوی. شود می انجام و دانشجو استاد همه جانبه مشارکت با درس کلاس های آموزش درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلسات همه در . نماید شرکت داری کلاس و مباحث در و بپردازند  منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 و اسیکل های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی قرار مورد آموزش و تمرین نیز عملی صورت به و میگردد ارائه نظری صورت

 محایط در عمال و نظار میان پیوند برقراری آموزشی، محیط خارج از یادگیری های فرصت از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات

 ایان تادریس راهبردهاای از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 موقعیات در معلام دانشاجو توساط مشاوره و راهنمایی نظری، بکارگیری دانش و طالبم تر عمیق درک به منجر که باشد می درس

 .شد خواهد مدرسه واقعی های
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 منبع اصلی:

 . تهران: حتمی.آموزش هندبال با روشی متفاوت(. 6394انتظاری، مصطفی و پور مجیدی، ابراهیم.) -

 تهران: دانشگاه پیام نور (.6و  6آموزش هندبال)(. 6346پورکیانی، محمد. ) -

 منابع فرعی:
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از : تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبلارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول تدوین در -ترم آغاز در
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های کلیدی به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی های ساده و آسان همچون طرح پرسشسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میتدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالی

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت ارزشیابی تکوینی: 

حرکتی( و -فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تلاش در یادگیری فعالیتهای مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتی)روانی

-اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه و... می-عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در بروز شایستگی

 اص دهد. نمره به خود اختص  4تا  6تواند بین 

های ارزشیابی پایانی در یتمآ: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ارزشیابی پایانی

این درس شامل: آزمون کتبی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل 

 نمره خود اختصاص دهد. 60تا    66اجباری و انتخابی؛ و می تواند بین 
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 «دو و میدانی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 انادازه باه و شاده گرفتاه تلااش و مبارزه معنی به اتلوس یونانی ریشه از که است ورزشی رشته ترین اصیل و ترین ناب میدانی و دو

 .گاردد بازمی ایرلند و یونان به باستان جهان در پرتاب و پرش دو، مسابقات اولین برگزاری شینهپی. دارد قدمت انسال آفرینش تاریخ

های ترکیبای و رشاته رویپیااده ،هااپرتااب ،هااپرش ،هادو شود که شامل انواعهایی گفته میای از ورزشمجموعه به و و میدانید

قیمت ندارد. بیشتر تر است و نیاز چندانی به تجهیزات گرانها، سادهاست. برگزاری مسابقات دو و میدانی، در مقایسه با دیگر ورزش

ها که در آن دوهای صحرانوردی و برخی از مسابقات مانند دوهای امدادی جزستند، بهطورکلی انفرادی ههای دو و میدانی بهرشته

 .شودامتیاز اعضای یک تیم با هم جمع می

-ای مادر محسوب می شود. کشورهای جهان برای کسب مدلبدلیل وجود حرکات بنیادی فراوان از هر نوع این رشته ورزشی رشته

های گفته شده اکنون در دوره دوم مپیک به این رشته توجه خاصی نشان می دهند.همچنین بنا به ضرورتهای فراوان در مسابقات ال

 های ایران نیز انجام می شود. به همین دلیل آشنایی با برای دانشجومعلمان ضروری است.  ابتدایی آموزش آن در دبستان

 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی ایستگی کلیدی:ش

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 

در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 دو و میدانیورزشی 

 نام درس به فارسی: دو و میدانی

 Track and fieldنام درس به انگلیسی: 

 جومعلم قادر خواهد بود:در پایان این واحد یادگیری دانشپیامدهای یادگیری: 

 رعایت کند.را در  رشته دو و میدانی نکات ایمنی  -

 .کنداجرا  را آنهاهای پرتابی در رشته دو و میدانی،  با مهارتضمن آشنایی  -

 ، آنها را اجرا کند.با مهارت های پرشی در رشته دو و میدانیضمن آشنایی  -

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 ل اول: کلیات فص

 معرفی رشته ورزشی دو و میدانی 

 اهمیت آموزش دو و میدانی برای کودکان و نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی دو و میدانی 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

  هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتکلاس از جنبهتبیین و توضیح مقررات 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 دهند؛ جسمانی را توضیح می آمادگی و سلامت تأمین در آن نقش و مدارس در دو و میدانی آموزش اهمیت تکالیف یادگیری:

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 فصل دوم : آموزش مهارت دو ها 

الف : مهارت صحیح راه رفتن و دویدن)حرکت دست و پا(،انواع استارت ها، مهارت های دو سرعت ، نیمه استقامت ،  

 دوهای با مانع و دوهای امدادی 

 ب : بکارگیری مهارت  دوها در :

 گرم کردن بدن )عمومی و اختصاصی(  -

 استفاده از مهارت های ) بند الف( در شرایط مسابقه  -

 لت اولیه )سرد کردن بدن( بازگشت به حا -

دانشجویان در قالب گروههای چند نفره ، مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک بازی  فعالیت عملکردی:

 طراحی شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 

  ها فصل سوم : آموزش مهارت های پرش ها و پرتاب
 ای پرش طول و سه گام ، ارتفاع ، پرتاب های وزنه ، نیزه و دیسک الف : مهارت ه 

 ب : بکارگیری مهارت های میدانی در:

 گرم کردن بدن )عمومی و اختصاصی(  -

 شرایط بازی   -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن(  -

ا تمرین کرده و در شرایط مسابقه و دانشجویان در قالب گروههای چند نفره مهارت های مربو  به این فصل ر فعالیت عملکردی:

 زیر نظر استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ی مناسب با اهدافها / تجارب یادگیرپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 ارگیری هر نظر از بکیادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کال( لاازم اسات باه -جازء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کال

منظور رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آماوختن یاک مهاارت جدیاد کاه شاامل ساه مرحلاه 

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، چهاار مرحلاه: شاود؛ مربای گاذر از حاداقل ذهنی/شناختی، تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. نمایش، تمرین و بازخورد

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیتهای یادگیری، تعداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد  دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و

 طرح درس روزانه آغاز می شود. 
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 منابع آموزشی. 4

 (. تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.6(. دو و میدانی)6390علیجانی، عیدی. ) -6

دانی. تهاران: (. دو و میا6349) ابراهیمای.  عطاری، احماد و جاواد شادمهر، بیژن؛ صغادی، علی؛ کلهر، بیات، محمدرضا؛ -6

 سمت.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

رح درس در قالب ط -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

ی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم تحصیل ارزشیابی تکوینی:

حرکتی( و -های مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیت

بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که -عاطفی

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین او در بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین های درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش دو و میدانی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ادگیری بارای دانشاجومعلمان در  های یادگیری/تجارب یآموزش دو و میدانی درسی عملی است. محتوای این درس شامل فرصت 

ای از مباحث نظری های یادگیری این درس آمیختهآموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه است. فرصتآموزش دو و میدانی به دانش

و عملی است. مباحث نظری این درس شامل معرفی آموزش دو و میدانی ، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهداف و ضرورت آن از یک 

،  فضاا و تجهیازات، ایمنای، فرآیناد  میدانی و های بنیادی با تکالیف حرکتی دوتحلیل اجزاء، اصول پیشرفت، ارتبا  مهارتسو و  

تدریس موضوعات عملی و ... است که در مجموع دانش دانشجومعلم تربیت بدنی را افزایش می دهد. همچنین مباحث عملای ایان 

ل موضاوعات مهاارتی/عملی در آماوزش دو و میادانی ؛ اصاول انتخااب و طراحای درس شامل این موارد است: آشنایی باا سرفصا

هاای آموزشی برای یک جلسه تدریس، بکار گیری فنون تدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیاف حرکتی/مهاارتی و روش/ روش

 سنجش و ارزیابی است.

از تربیت معلم است. از ایان رو فلسافه طراحای و تسلط دانشجومعلمان بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی 

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

. قلمارو های یادگیری عملی برای ایجاد توانایی و تسلط نسبی در دانشجومعلمان به منظور آموزش دو و میدانی استآوردن فرصت

متوسطه بلکه باه ساایر مخاطباان نیاز  دوره و ابتدایی دوره آموزانمیدانی نه تنها به دانش و سازی برای آموزش دواین درس به زمینه

 مرتبط است.

 مشخصات درس

 عملی  نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 دوومیدانینیاز:  پیش

 دریس: استاد متخصص برای ت
در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 دوو میدانیورزشی 

 نام درس به فارسی: آموزش دو و میدانی

   Track and field instructionنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 ، آنها را انتقال دهد؛دوومیدانیهای اصلی ها و تاکتیکیری مهارتضمن بکارگ -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

 را ارزیابی کند؛ دوومیدانیمهارت های  -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 کلیات:  اول فصل

 تاریخچه آموزش دو و میدانی 

 سلامت تأمین نقش آن در دو و میدانی و های برنامه اجرای اهمیت 

  اثرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی دو و میدانی 

 آسیب های ورزشی دو و میدانی و نکات پیشگیرانه 

  ایمنی در  دو و میدانی 
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 های ملی و بین المللی دو و میدانی سازمان 

 تکالیف یادگیری:

 دهد.دو و میدانی در ایران را توضیح می چه آموزشتاریخ 

 کند.های تحصیلی را تشریح میآموزان دورهسلامت دانش تأمین دو و میدانی در های برنامه اجرای اهمیت 

 

 دو و میدانی فصل دوم: اصول آموزش در

 های شناختی و عاطفی( یتهای عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعال ماهیت فعالیت ها/ مهارت 

 )اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین 

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت 

 حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و/عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت 

 اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی 

  ) اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی 

 یافته، بازیهای تعدیلمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازیهای ورزشی)شبه

 کامل(های های تمرینی و بازیبازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی های مهارت/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی دو و میدانی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس  :عملکردی تکالیف

 اجرا کند.

 مسابقات ریبرگزا مدیریت و مقررات و فصل سوم: آشنایی با قوانین

 مشخصات پیست ، ارتفاع مانع ها ، خطاهای استارت ، فاصاله خطاو  ، خطاهاای دوهاا ، دو و میدانی : مقررات و قوانین 

 ابعاد چاله پرش، نوع و ارتفاع تشک دو و میدانی، انواع وزنه ، نیزه و دیسک

 مسابقه شرایط در مقررات و قوانین از استفاده  

 آموزان دانش به آن آموزش دو و میدانی و تمسابقا برگزاری نحوه مدیریت   

 تکالیف یادگیری:

 .قوانین یک یا دو ماده از مسابقات دو و میدانی را توضیح می دهد 

 های تحصیلی تعدیل می کند.قوانین یک یا دو ماده از مسابقات دو و میدانی را برای دانش آموزان دوره 

 تکالیف عملکردی:

 گیرد.ی دو و میدانی را در یک ماده بعهده میکلاس مسابقات برگزاری مدیریت 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای دانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فناون انتخااب فعالیات

یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکار  یادگیری دریادگیری) قابل تدریس با توجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصت
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ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-دستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت، انتخاب و تجویز تمرین مناسب با تکلیف حرکتی ودر نهایت باازخورد و اصالاح انجاام مای

ه شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش نیاز های این درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی و آماادگی این درس زمانی بدهند  

 گذرانده شده باشد.جسمانی است توسط دانشجو 

 بار موظاف اسات درس این دانشجوی. می شود انجام و دانشجو استاد همه جانبه مشارکت با درس کلاس آموزشهای درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلساات هماه در . نماید شرکت کلاسداری و مباحث در و بپردازند  منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 و کلاسی های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی قرار مورد آموزش و تمرین نیز عملی صورت به و میگردد ارائه نظری صورت

 محایط در عمال و نظار میاان پیوناد آموزشای،برقراری محایط خارج از یادگیری فرصتهای از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات

 ایان تادریس راهبردهاای از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 موقعیات در لاممع دانشاجو توساط مشاوره و راهنمایی نظری، وبکارگیری دانش مطالب تر عمیق درک به منجر که باشد می درس

 .شد خواهد مدرسه واقعی های

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 (. تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.6(. دو و میدانی)6390علیجانی، عیدی. ) -

 (. دو و میدانی. تهران: سمت.6349) ابراهیمی.  عطری، احمد و جواد شادمهر، بیژن؛ صغادی، علی؛ کلهر، بیات، محمدرضا؛ -

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از : تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبلارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول تدوین در -ترم آغاز در

های کلیدی به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی های ساده و آسان همچون طرح پرسشسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالیت

مل سنجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شاارزشیابی تکوینی: 

حرکتی( و -فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تلاش در یادگیری فعالیتهای مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتی)روانی

-اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه و... می-عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در بروز شایستگی باشد. این

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6تواند بین 

انی در این های ارزشیابی پای: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتمارزشیابی پایانی

درس شامل: آزمون کتبی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل اجباری 

 نمره خود اختصاص دهد. 60تا    66و انتخابی؛ و می تواند بین 

 

 

 



 

  663 

 

 «شنا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 ورزش از جزوی آن البته شود می پخش آن در فراوانی های مدال و است المپیک یورزش های رشته ترین محبوب از یکی شنا 

 هایشدت با را آن توانمی و ندارد زیادی هزینه ورزش این. است سنین تمامی از افراد برای ورزشی شنا ا. است المپیک آبی های

 تاثیر نیز ذهن سلامت بر ورزش این همچنین. است اندام تناسب داشتن برای هاورزش بهترین از یکی شنا. داد انجام متفاوتی

 در هم مراجعی حتی و گردد برمی قبل سال هزار 64444 حدود و سنگی دوران به شنا به مربو  تاریخی اطلاعات گذارد. اولینمی

 شنای. شد افتتاح عموم برای انگلیس در پوشیده سر شنای استخر اولین 6464 سال در. دارد وجود شنا از میلاد از قبل سال 6444

 .شد محبوب 69 قرن از از نیز رقابتی

 تواند می شنایی نوع هر) آزاد شنای -6:گیرد می قرار استفاده مورد زیر های استیل با نوع 0 المللی بین و رسمی مسابقات کلیه در

 المپیک و جهانی مختلف مسابقات در و شده تعریف فینا توسط که است شنا از ایگونه ،( پروانه – قورباغه – پشت کرال بجز باشد

پروانه. لازم به  شنای -0قورباغه و شنای -3پشت، کرال -6 )کرال سینه(. میشود محسوب شنا هایسبک ترینسریع از که میشود اجرا

مبر اکرم ذکر به فواید شنا از منظر پزشکی، آموزشی و تفریحی نیست. اما تکیه دین مبین اسلام بر فراگیری شنا از زبان مبارک پیا

دهد.  از این رو لازم است دانشجومعلمان رشته تربیت بدنی اهیمت آموزش آن را به تمامی افراد به ویژه کودکان را افزایش می

-های ورزش شنا که در استخرهای متعلق به آموزش و پرورش تشکیل میآموزان در کانونبخوبی آن را فراگرفته تا بتوانند به دانش

 شود آموزش دهند.

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 

در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 شناورزشی 

 نام درس به فارسی: شنا

 Swimmingنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:ی: پیامدهای یادگیر

حفظ تعادل و حرکت و تغییر مسیر دادن قوانین و مقررات، مهارت های پایه )ضمن آشنایی با  -

 ؛را اجرا کند ،در آب( و اصلی

 ؛ را اجرا کندشنای کرال سینه و پشت  -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 کلیات فصل اول: 

 معرفی رشته ورزشی شنا 

 اهمیت آموزش شنا برای کودکان و نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی شنا 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرهظارت بر فعالیتهای آموزشی، نحوه نتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 
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 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 جسمانی را توضیح میدهند؛ آمادگی و سلامت تأمین در آن نقش و مدارس در شنا آموزش اهمیت تکالیف یادگیری:

 

 فصل دوم : آموزش مهارت های پایه و اصلی شنا 

 وری ، نفس گیری و ..مهارت های شنا  -الف      

 بکارگیری مهارت ها در : -ب       

 اختصاصی(  _گرم کردن بدن ) عمومی  -

 زمان شنا کردن  -

 بازگشت به حالت اولیه  -

 دانشجویان در قالب کارکلاسی اقدام به تمرین مهارت های آموزش داده شده اقدام نمایند. فعالیت عملکردی :

 

 فصل سوم:  کرال سینه و کرال پشت

 پشت کرال و سینه الف : مهارت های دست و پا و نفس گیری  شنای کرال   

 ب : بکارگیری مهارت ها در :    

 اختصاصی(  –گرم کردن بدن ) عمومی  -

 زمان شنا کردن -

  بازگشت به حالت اولیه -

 یند.دانشجویان در قالب کارکلاسی اقدام به تمرین مهارت های آموزش داده شده اقدام نما فعالیت عملکردی :

 

 فصل جهارم: آموزش مهارت های شنای قورباغه و پروانه 

 الف : مهارت های دست و پا، نفس گیری ، مهارت های شنای قورباغه و پروانه    

 ب : بکارگیری مهارت ها در :     

 اختصاصی(  –عمومی گرم کردن بدن ) -

 زمان شنا کردن -

 بازگشت به حالت اولیه  -

 ر قالب کار کلاسی ، نسبت به انجام تمرینات مهارت های آموزش داده شده اقدام نمایند.دانشجویان دفعالیت عملکردی: 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلساات آموزشای در طاول یاک تارم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ا اهدافها / تجارب یادگیری مناسب بپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 
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 نظار از بکاارگیری هاریادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتای: صارف-بکارگیری روش یاددهی 

کل( لازم اسات باه منظاور -جزء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحلاه ذهنی/شاناختی، 

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و ه: شود؛ مربی گذر از حداقل چهاار مرحلاتمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. بازخورد

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

مان و ....این مرحله با تولید طارح دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، ز

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . تهران: فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی جمهوری اسلامی ایران.آموزش شنا از نوزادی تا قهرمانی(. 6394هدایت، پرویز. ) -6

، ترجمه، مینا کشی ماتور و نسترن خلیلی. تهران: آموزش شنا کاملترین و سریع ترین روش تعلیم و(. 6344داگلاس. ج. دیود. ) -6

 نظری.

 منابع فرعی:
 . تهران: علم و حرکت.آموزش شنا و اصول ایمنی در آب(. 6346ذکایی، حسین. ) -6

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 کلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.اجرای یک ت

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

حرکتی( و -های مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی تفعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالی

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار -عاطفی

 ص دهد. نمره به خود اختصا  4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین او در بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «آموزش شنا »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

های یادگیری/تجارب یادگیری برای دانشاجومعلمان در آماوزش شنا درسی عملی است. محتوای این درس شامل فرصت آموزش 

ای از مباحث نظاری و عملای اسات. های یادگیری این درس آمیختهآموزان دوره ابتدایی و دوره متوسطه است. فرصتشنا به دانش

احث نظری این درس شامل معرفی شنا ، تاریخچه، تحلیل اهمیت، اهاداف و ضارورت آن از یاک ساو و  تحلیال اجازاء، اصاول مب

های بنیادی با تکالیف حرکتی شنا،  فضا و تجهیزات، ایمنی، فرآیند تدریس موضوعات عملی و ... است که پیشرفت، ارتبا  مهارت

افزایش می دهد. همچنین مباحث عملی این درس شامل این موارد اسات: آشانایی باا  در مجموع دانش دانشجومعلم تربیت بدنی را

سرفصل موضوعات مهارتی/عملی در آموزش شنا ؛ اصول انتخاب و طراحی آموزشی برای یک جلسه تدریس، بکاار گیاری فناون 

 .های سنجش و ارزیابی استتدریس و تمرین با توجه به نوع تکلیف حرکتی/مهارتی و روش/ روش

تسلط دانشجومعلمان بر تدریس/آموزش موضوعات درسی انتظار اصلی و ماهوی از تربیت معلم است. از ایان رو فلسافه طراحای و 

نشانه اهمیت پرداختن به این موضوع است. منطاق ایان درس از منظار کاارکردی فاراهم « آموزش»اجرای دروس مختلف با پیشوند 

د توانایی و تسلط نسبی در دانشجومعلمان به منظور آموزش شنا است. قلمرو این درس های یادگیری عملی برای ایجاآوردن فرصت

 متوسطه بلکه به سایر مخاطبان نیز مرتبط است. دوره و ابتدایی دوره آموزانسازی برای آموزش شنا نه تنها به دانشبه زمینه

 

 مشخصات درس

 عملی  نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی کلیدی:شایستگی 

 شنانیاز:  پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 شناورزشی 

 نام درس به فارسی: آموزش شنا

 Swimming instructionنام درس به انگلیسی: 

 در خواهد بود:در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قاپیامدهای یادگیری: 

 های اصلی شنا، آنها را انتقال دهد؛ها و تاکتیکضمن بکارگیری مهارت -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

 مهارت های شنا را ارزیابی کند؛ -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 کلیات:  اول فصل

  ناشتاریخچه آموزش 

 اثرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و جامعه شناختی رشته ورزشی شنا 

 آموزانسلامت دانش تأمین نقش آن در شنا و های برنامه اجرای اهمیت 

 ایمنی در  شنا و نکات پیشگیرانه -

 شنا سازمانهای ملی و بین المللی -

 تکالیف یادگیری:
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 دهد.شنا در ایران و جهان را توضیح می تاریخچه آموزش 

 کند.آموزان را تشریح میسلامت دانش تأمین شنا در های برنامه اجرای همیتا 

 پیشگیرانه آن را تشریح می کند. نکات و شنا  در ایمنی 

  

 شنا فصل دوم: اصول آموزش در

 )ماهیت فعالیت ها/ مهارتهای عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیتهای شناختی و عاطفی 

 یه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین(اصول تجر 

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت 

 حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، /عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت

 بازخورد و اصلاح(

 ی تمرین تکالیف حرکتیاصول تغییر در سطح دشوار 

  ) اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی 

 بازیهای تعدیلمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازیهای ورزشی)شبه-

 های کامل(های تمرینی و بازییافته، بازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی مهارتهای/ ها فاهیم در اصول آموزش فعالیتبرخی از م :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی شنا طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 شنا مسابقات برگزاری مدیریت و مقررات و فصل سوم: آشنایی با قوانین

 (ای برگشت ها و استارت در انواع شناها و نیز خطا استیل در طول رقابتخطاهشنا ) مقررات و قوانین -

 مواد مختلف و نحوه امتیاز دهی( آموزان)اجرای دانش به آن آموزش شنا و مسابقات برگزاری نحوه مدیریت 

 تکالیف یادگیری:

 .قوانین یک یا دو ماده از مسابقات شنا را توضیح می دهد 

 های تحصیلی تعدیل می کند.بقات شنا را برای دانش آموزان دورهقوانین یک یا دو ماده از مسا 

 تکالیف عملکردی:

 گیرد.کلاسی شنا را در یک ماده بعهده می مسابقات برگزاری مدیریت 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

هاای خااب فعالیاتدانشجومعلمان با هدایت استاد و در طی جلسات آموزشای در یاک تارم تحصایلی باه نوبات  اصاول و فناون انت

یادگیری در یک جلسه تدریس و نیز رعایت و بکار یادگیری) قابل تدریس با توجه به شرایط(، طراحی آموزشی برای ایجاد فرصت

ای توضاایح یااادگیری مناسااب در تاادریس موضااوعات عملی/حرکتاای  در چااارچوب روش چهااار مرحلااه-گیااری فنااون یاااددهی

-ب و تجویز تمرین مناسب با تکلیف حرکتی ودر نهایت باازخورد و اصالاح انجاام مایدستورالعمل، نمایش مهارت/حرکت، انتخا

این درس زمانی به شکل مطلوب قابل اجرا است که پیش نیاز های این درس که شامل  دروس تربیتی موضاوعی و دهند  این درس 

 گذرانده شده باشد.آمادگی جسمانی است توسط دانشجو 
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 بر موظف است درس این دانشجوی. می شود انجام و دانشجو استاد همه جانبه مشارکت با درس کلاس های آموزش درس، این در

 باه مبحاث چناد درس، جلساات هماه در . نماید شرکت کلاسداری و مباحث در و بپردازند  منابع مطالعه به شده اعلام برنامه اساس

 و کلاسی های آموخته میان ارتبا  برقراری. گیردمی رارق مورد آموزش و تمرین نیز عملی صورت به و میگردد ارائه نظری صورت

 محایط در عمال و نظار میاان پیوناد آموزشای،برقراری محایط خارج از یادگیری فرصتهای از گیری بهره آموزشی، محیط الزامات

 ایان ریستاد راهبردهاای از مادرس توسط عملکردی های انجام فعالیت در دانشجویان گروهی مشارکت نمودن فراهم و آموزشی

 موقعیات در معلام دانشاجو توساط مشاوره و راهنمایی نظری، وبکارگیری دانش مطالب تر عمیق درک به منجر که باشد می درس

 .شد خواهد مدرسه واقعی های

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

پلاوی جمهاوری اسالامی . تهران: فدراسیون شنا، شیرجه و واترآموزش شنا از نوزادی تا قهرمانی(. 6394هدایت، پرویز. ) -

 ایران.

، ترجمه، مینا کشی مااتور و نساترن خلیلای. کاملترین و سریع ترین روش تعلیم و آموزش شنا(. 6344داگلاس. ج. دیود. ) -

 تهران: نظری.

 منابع فرعی: -
 . تهران: علم و حرکت.آموزش شنا و اصول ایمنی در آب(. 6346ذکایی، حسین. ) -

 

 ی )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیر. 2

 یادگیری های فرصت بینی پیش و آموزشی طراحی شروع از : تعیین سطح اطلاعات علمی دانشجومعلمان، قبلارزشیابی آغازین

باشد. می ضروری -روزانه درس طرح قالب در -تدریس جلسه یک از قبل و - ترمی درس طرح جدول تدوین در -ترم آغاز در

های کلیدی به ویژه در خصوص پیش نیازهای این درس )یعنی و آسان همچون طرح پرسش های سادهسنجش و ارزیابی با روش

 گیرد.های آموزشی انجام میدروس تربیتی موضوعی( قبل از شروع فعالیت

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت ارزشیابی تکوینی: 

حرکتی( و -دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، تلاش در یادگیری فعالیتهای مربو  به سه موضوعات شناختی، مهارتی)روانیفعال 

-اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس(، ارائه طرح درس، ارائه مطلب آموزشی در کلاس، انجام پروژه و... می-عاطفی

ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می انشجو و جدیت و پشتکار او در بروز شایستگیباشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت د

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6تواند بین 

های ارزشیابی پایانی در این : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتمارزشیابی پایانی

ی از مباحث موضوعات دانشی؛ آزمون نحوه آموزش یک یا چند تکلیف/ مهارت حرکتی به شکل اجباری درس شامل: آزمون کتب

 نمره خود اختصاص دهد. 60تا    66و انتخابی؛ و می تواند بین 
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 «9 آمادگی جسمانی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 آن دقیق از تعریف یک بیان نتیجه در دارد متفاوت معنای لفمخت افراد برای که است وسیع بامفاهیم اصطلاحی جسمانی آمادگی 

تعریف ( بخش رضایت صورت به عضلانی کار اجرای توانایی) را جسمانی آمادگی جهانی بهداشت سازمان .نیست ای ساده کار

و  مورد بی ن خستگیبدو قدرت، هوشیاری، با روزانه فعالیتی انجام توانایی) بصورت را آن جسمانی آمادگی و انجمن است نموده

 که آنجا از .است کرده بیان (نشده بینی پیش اضطراری موارد با شدن رو به رو وتوانایی فراغت اوقات های سرگرمی از بردن لذت

 محققان گذراند، بعضی می فعال صورت غیر به را خود فراقت اوقات نیز انسان و دارد نیاز کمتری انرژی هزینه امروزی، به زندگی

 :اند داشته بیان آمادگی جسمانی از برخورداری برای نیز را دیگر دلیل سه بالا، در شده اشاره موارد از غیر

 آنها؛ و مانند استخوان پوکی دیابت، خون، فشار قلبی، های بیماری مانند تحرکی کم از ناشی های بیماری از پیشگیری هب کمک.6

 ذهنی؛ توان حداکتر به رسیدن .6

 بودن؛ انرژی با و بالی سبک و ایندخوش احساس داشتن .3

های مختلف  سیستم سلامت دهنده نشان که است وسرزنده پویا انرژی یک از برخورداری جسمانی آمادگی خلاصه طور به بنابراین

سطح  و می کند کمک شما ورزشی رشته های مهارت بهتر اجرای به جسمانی، آمادگی توسعه. آنهاست خوب کارکرد و بدن

در  که هایی اجرای فعالیت در را شما خستگی و برد می بالا مشکلات با مقابله در را شما تحمل و دهد می افزایش را شما سلامت

 عوامل وابسته یکی: کنند می تقسیم دسته دو به کلی طور به را جسمانی آمادگی عوامل .دهد می کاهش دهید، می انجام روز طول

 سالم زندگی شیوه تندرستی، به مربو  جسمانی آمادگی در .حرکتی های مهارت دگیآما به عوامل وابسته دیگری و تندرستی به

 استقامت عضلانی، قدرت تنفسی، – قلبی استقامت. است توجه انسان مورد سلامتی جهت ضروری مسائل و عملکرد بهبودکیفیت

 های مهارت به مربو  جسمانی ادگیآم در .هستند تندرستی به جمله عوامل وابسته از بدن ترکیب و پذیری انعطاف عضلانی،

 انسان سلامتی حفظ جهت اگرچه که توجه است مورد جسمانی فعالیتهای سایر نیز و ورزشی عملکرد کیفیت بهبود حرکتی،

 عمل، سرعت چابکی، توان، سرعت، آمادگی، این نوع عوامل.  داریم کار و سر بسیار آنها با روزمره زندگی در ولی نیست ضروری

جسمانی در دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی ایجاد  آمادگی از جمله مهمترین دلایل تدریس درس .هستند هماهنگی و تعادل

های ورزشی در سایر واحدهای ای برای فراگیری مهارتهای جسمانی به منظور کسب آمادگی زمینههای بالا در قابلیتظرفیت

   نی به دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی است.عملی از یک و سو و کسب مهارت آموزش آمادگی جسما
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 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6 تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
استاد متخصص برای 

 تدریس: 
در دارای تخصص علوم ورزشی 

باسابقه تدریس  هاتمامی گرایش

 در آمادگی جسمانی

 جسمانی مادگینام درس به فارسی: آ

 Physical fitness                                                                  نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

  اجرا کند؛ حرکتی را و جسمانی آمادگی هایقابلیت مختلف تمرینات -

 تمرینات در ایمنی نکات حرکتی و جسمانی آمادگی های قابلیت تعاریف، مفاهیم، با ن آشناییضم  -

 را بکار گیرد؛

  بکار گیرد؛ مختلف سنین برای حرکتی و جسمانی آمادگی هایقابلیت مختلف تمرینات -

 را  بکارگیرد؛ حرکتی و آمادگی جسمانی  های قابلیت تقویت های روش  -

 را به عهده گیرد؛ جسمانی آمادگی مسابقات اجرایی مدیریت و تمقررا و قوانین -

-جسمانی و حرکتی را اندازه  آمادگی های قابلیت ضمن آشنایی با دستورالعمل سنجش و ارزیابی،  -

 کند؛ گیری، سنجش و ارزشیابی

 .یک برنامه تمرینی را برای تقویت یکی از عوامل آمادگی جسمانی طراحی و در کلاس اجرا کند -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 

 جسمانی آمادگی مختلف های برنامه اجرای :اول فصل

 هماهنگی تعادل، چابکی، پذیری، انعطاف سرعت، قدرت، استقامتی، تمرینات برنامه 

  آن مراحل و جسمانی های قابلیت تقویت جهت تمرینات برنامه بکارگیری  

 (صاصیاخت -عمومی)بدن کردن گرم 

 ها قابلیت تقویت مختلف جهت تمرینات برنامه از استفاده 

 (بدن کردن سرد) اولیه حالت به بازگشت 

 تکالیف یادگیری:

 دارد تسلط است شده داده آموزش تنفسی -قلبی استقامت بهبود برای که تمرینی های روش انواع. 

 دده می توضیح متال ذکر با را هوازی غیر و هوازی های فعالیت تفاوت. 

 تکالیف عملکردی:

 گیرد.حداقل گرم کردن یک جسله را بعهده می 

 گیردمی بعهده را جسله یک کردن حداقل سرد. 

 کند.ای( را طراحی و اجرا میبا کمک استاد یک برنامه تمرینی)برنامه تمرینات دایره 

 

 مسابقات کلاسی آمادگی جسمانی برگزاری : دوم فصل

  مسابقه شرایط در مقررات و قوانین از استفاده -

  جسمانی آمادگی مسابقات برگزاری و مدیریت  -

 تکالیف عملکردی:

 کند.در مسابقات آمادگی جسمانی شرکت می 
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 کند.در اجرای صحیح قوانین مسابقات تلاش می 

 

 از آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی  سنجش و ارزیابی:  سوم فصل

 سلامت( )مرتبط با جسمانی آمادگی از ارزیابی و سنجش -6

 حرکتی)مرتبط با اجرا( آمادگی از ارزیابی و سنجش -6

 تکالیف یادگیری:

 کند.را نام برده و کاربرد آنها را توصیف می(سلامت با مرتبط)های آمادگی جسمانی انواع آزمون 

 کند.را نام برده و کاربرد آنها را توصیف می (اجرا با مرتبط)های آمادگی جسمانیانواع آزمون 

 لکردی:تکالیف عم

 کند.را اجرا می (سلامت با مرتبط) جسمانی آمادگی هایآزمون 

 کند.را اجرا می (اجرا با مرتبط)های آمادگی جسمانیآزمون 

 فصل چهارم: اصول آموزش آمادگی جسمانی

 )ماهیت فعالیت ها/ مهارتهای عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیتهای شناختی و عاطفی 

 ول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف آمادگی جسمانی؛اص 

 اصول کنترل شدت تمرین؛ 

  ) اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی 

  )معرفی انواع فرصت تمرینی شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی 

 جسمانی را توضیح دهد. آمادگی تکالیف تمرین دشواری سطح در تغییر برخی از مفاهیم در اصول :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای تمرین یک قابلیت آمادگی جسمانی طراحی تمرین انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 

 جسمانی آمادگی مسابقات برگزاری مدیریت و مقررات و فصل پنجم: آشنایی با قوانین

 جسمانی آمادگی مختلف های برنامه ییاجرا مقررات و قوانین 

 مسابقه شرایط در مقررات و قوانین از استفاده  

 آموزان دانش به آن آموزش و جسمانی آمادگی مسابقات برگزاری نحوه مدیریت   

 تکالیف یادگیری:

 .قوانین یک یا دو ماده از مسابقات آمادگی جسمانی را توضیح می دهد 

 های تحصیلی تعدیل می کند.ات آمادگی جسمانی را دانش آموزان دورهقوانین یک یا دو ماده از مسابق 

 تکالیف عملکردی:

 گیرد.را در یک ماده بعهده می جسمانی کلاسی آمادگی مسابقات برگزاری مدیریت 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 لی)تولید جادول طارح درس تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلساات آموزشای در طاول یاک تارم تحصای

 ترمی(؛ 
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 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظار از بکاارگیری هار ای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتای: صارفیادگیری بر-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور -جزء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

رحلاه ذهنی/شاناختی، رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه م

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و شود؛ مربی گذر از حداقل چهاار مرحلاه: تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. بازخورد

 های یادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

ان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولید طارح دانشجوی

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 سمت جسمانی. تهران: انتشارات آمادگی (.کتاب6393گائینی، عباسعلی و رجبی،  حمید . ) -6

 پیشرفته. تهران: علوم ورزشی تا مبتدی از فیتنس راهنمای (.6394چوبک .) هیربد، -6

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس - در تدوین جدول طرح درس ترمی -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 د.اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گرد

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در  اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

یتم های این ارزشیابی در آ : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است.ارزشیابی پایانی

نمره به  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «ژیمناستیک»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ی شود که در آن قابلیت های جسمانی و حرکتی از قبیل استقامت ورزش ژیمناستیک به مجموعه حرکات هماهنگ موزون گفته م 

، قدرت ، انعطاف پذیری ، سرعت ، چابکی و هماهنگی عصبی عضلانی توسعه و تکامل می یابد.  بهترین تعریفی که از ژیمناستیک 

بدن خویش را افزایش می دهد.  می توان ارائه کرد، مدیریت بدن با استفاده از حرکات اصولی است که تسلط و کنترل ورزشکار بر

های تعادلی از سویی دیگر این ورزش شامل آموزش و رشد مهارت های دیگری از قبیل تعادل است و سبب توسعه مهارت

شود. ورزش ژیمناستیک تبلوری از حرکات بسیار زیبای انسان است که قدرت، ورزشکار که شامل کنترل بدن در فضا است می

سازد. کارشناسان علم ورزش، ژیمناستیک را رشته ای علمی و پایه و تغذیه یبایی اندام را در انسان متجلی میاستقامت، انعطاف و ز

کننده دیگر رشته های ورزشی می دانند. ژیمناستیک از آن جهت رشته ای پایه ای قلمداد می شود که بسیاری ازتکنیک ها و فنون 

ی توان گفت جامعه ای در ورزش موفق است که ژیمناستیک قوی و توسعه یافته گیرد. در واقع مرشته های ورزشی را در بر می

دارد. ژیمناستیک به عنوان رشته ی مادر و پایه ی رشته ها معرفی گردیده است و در این موضوع نسبت به ورزش شنا و دو میدانی 

 کرد: اولویت بیشتری هم دارد. بنابراین ورزش ژیمناستیک را با دو هدف می توان دنبال

 همگانی )کسب آمادگی برای ورود به رشته های ورزشی دیگر( -ا

 ی این ورزش به صورت حرفه ای و کسب افتخار در این ورزش (قهرمانی ) ادامه -6

شود: بخش اول شامل حرکات زمینی یا حرکاتی است که روی پیست مخصوص صورت ژیمناستیک هنری در دو بخش انجام می

توان به دارحلقه، بارفیکس، پارالل، شود که از این وسایل میکاتی است که بر روی وسایل انجام میگیرد و بخش دوم حرمی

موازنه، خرک و ... اشاره کرد. با وجود گنجاندن ژیمناستیک در برنامه تربیت بدنی مدارس، دانش آموزان و معلمان اغلب از 

یمناستیک با کیفیت در مدارس موانعی وجود دارد که باید بر آن غلبه کنند، چون برای عرضه یک برنامه ژژیمناستیک استقبال نمی

های حرفه ای در معلمان تربیت بدنی است. بنابراین واحد های ژیمناستیک که در -کنند.از جمله مهمترین آن نبود صلاحیت

معلمانی پرورش دهد که از دانش و دانشگاهها برای دانشجویان معلم ارائه می شود باید این کاستی را تا حدود زیادی رفع کند و 

 تسلط کافی برای آموزش ژیمناستیک به دانش آموزان برخوردار باشند.

 مشخصات درس

 نوع درس: عملی
 6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 آمادگی جسمانینیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص علوم ورزشی در تمامی 

باسابقه مربیگری در رشته  هاگرایش

 ژیمناستیک 

 نام درس به فارسی: ژیمناستیک

 Gymnasticنام درس به انگلیسی:                                                                    

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

 رکات زمینی و برخی از وسایل به انتخاب استاد را اجرا کند.مهارت های مقدماتی در ح -

 یک برنامه مقدماتی ژیمناستیک را روی پیست حرکات زمینی اجرا کند. -

 مهارت های مقدماتی روی اسباب خرک، خرک حلقه و پارالل را اجرا کند. -

 های اصلی ژیمناستیک ، آنها را انتقال دهد؛ها و تاکتیکضمن بکارگیری مهارت -

 برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ یک -

 مهارت های ژیمناستیک را ارزیابی کند؛ -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 
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 معرفی رشته ورزشی ژیمناستیک 

  و آمادگی جسمانیاهمیت آموزش ژیمناستیک در مدارس ابتدایی و نقش آن در تأمین سلامت 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی ژیمناستیک 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

 از(سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نی 

 اهمیت آموزش ژیمناستیک در مدارس و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی را توضیح می دهند؛ تکالیف یادگیری:

 ژیمناستیک آموزش مهارت های پایه/مقدماتی فصل دوم:

 آموزش نحوه صحیح گرم کردن ) عمومی و اختصاصی( و سردکردن در ژیمناستیک-

 در ژیمناستیک ) مهارت های جابجایی، تعادلی و چرخشی (  آموزش حرکات و مهارت های پایه -

 قیچی و گربه (، جهش ها )خم از جلو، خم از -گابریل-آهو -انواع چرخش ها ، پرش ها ) پا صاف، باز -

 عقب، باز و پا بکس ( وتعادلی ها ) فرشته (

 ک گروه وظیفه گرم کردن ودانشجویان را به گروه های مختلف تقسیم کنید. در هرجلسه ی فعالیت عملکردی:

 سرد کردن کلاس را به عهده خواهد داشت.

 فصل سوم: بدنسازی برای رشته ژیمناستیک

 تمرینات مقدماتی جسمانی ویژه ) قدرتی، استقامتی، انعطاف پذیری و توان ( -

 آموزش گهواره پا جمع و پا باز، شمع، سرسره، فرقون، پا بازها، شنا سوئدی-

 ای ) حالت یا فرم ( دست و پا در ژیمناستیکآموزش پوزیسیون ه-

 فعالیت عملکردی:

 با توجه به سطح آمادگی جسمانی فراگیرندگان کلاس یک برنامه تمرینی مناسب طراحی کنید. -   

 کاربرد پوزیسیون های دست و پا  در رشته ژیمناستیک را در کلاس درس نمایش دهد.-   

 فصل چهارم: حرکات زمینی

 دویدن اصول صحیح ژیمناستیک ایستادن و  -

 غلت جلو ) پاجمع و پا باز ( -

 غلت عقب ) پا باز و پا جمع ( -

 شیرجه غلت -

 غلت عقب بالانس ) ویمیک ( -

 بالانس و بالانس غلت ) پا جمع و پا باز و یک پا ( -

 چرخ و فلک ) دو دست و یک دست ( -

 پیچ ) چرخ و فلک پیچ( -

 ت، دست چ،، لنگی(انواع درو)تودست، دست راس -

 فعالیت عملکردی:

 با توجه به حرکاتی که یادگرفته برای خود یک برنامه ترکیبی ساده طراحی، و اجرا نماید.  -     
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 انواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم اجرا نماید. -     

 رفته برای خود یک برنامه ترکیبی طراحی، و اجرا نماید.با توجه به حرکاتی که یادگ -     

 فصل پنجم: خرک 

 آشنایی با خرک و وسایل کمک آموزش مربوطه -      

مراحل پرش خرک ) دورخیز، پریدن جفت روی پیش تخته، جدا شدن از پیش تخته، پرواز اول، گذاشتن دست ها  روی   -      

                            خرک، پرواز دوم و فرود (           

 انواع پرش از روی خرک ) درو طرفین یا پا باز و درو تو دست یا پا جمع( -      

                  فعالیت عملکردی: 

 پرش درو تو دست و درو طرفین را اجرا می کند. -       

 فصل ششم: آموزش موازنه 

 آشنایی با موازنه و وسایل کمک آموزشی مربوطه -

 تمرینات آشنایی با چوب موازنه ، فرم بدن و وضعیت بازوها یا سر شانه -

 برخاستن ها ) بالا رفتن، برخاستن درو تو دست پا جمع، درو یک پا تو دست، درو از پهلو با حالت یک پا کشیده ( -

 راه رفتن ، دویدن و چرخش ایستاده یا نشسته ) یک پا یا دو پا ( -

ها ) به بالا ، سکسکه، قیچی، گربه، آهو، یک پا جلو باز ( و تعادلی ) فرشته،فرشته زانو، اربسک، نشسته انواع جهش ها ، پرش  -

 یک پا و نشسته زاویه (

 غلت جلو و غلت عقب -

 بالانس رفت و برگشت -

 انواع فرودها ) فرود پا باز، پرش صاف بالاف پرش پا جمع و پا باز و پیچ ( -

 فعالیت عملکردی:

 ه به مجموعه حرکاتی که یادگرفته برای خود یک برنامه ترکیبی طراحی، و اجرا نماید. با توج -

 انواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم بر روی چوب موازنه اجرا نماید.-

 

 فصل هفتم:  پارالل

 آشنایی با پارالل و رعایت نکات ایمنی لازم-

 رز تاب خوردن صحیح زیر بغلط -

 طرز تاب خوردن صحیح روی دستها -

 پرش جلو زانو راست -

 پرش عقب زانو راست -

 غلت جلو پا باز -

 زاویه با مکث سه ثانیه -

 ریبکا پا باز -

 اسکلبکا پا باز -
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 فعالیت عملکردی:

 ، و اجرا نمایدبا توجه به مجموعه حرکاتی که یادگرفته برای خود یک برنامه ترکیبی طراحی -

 انواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم بر روی پارالل اجرا نماید.-

 فصل هشتم: خرک حلقه

 )گرفتن حلقه ها و رفت روی خرک حلقه)پاها پشت خرک 

 )درو تودست و رفتن به سوی مقابل خرک حلقه)پاها جلوی خرک 

 ا و تاب جفت پا از هر دو سمت خرک حلقه)یک پا جلو و پا دیگر در پشت خرک(هگرفتن حلقه 

 درو یک پا جلو یک پا عقب 

 درو یک پا، جلو جلو ، عقب عقب 

 درو یک پا از زیر 

 فعالیت عملکردی: 

 .طرز رفتن روی خرک را اجرا کرده و با درو از توی دستها به سمت جلوی خرک می رود 

 از سمت راست و چ، جفتی و جفتی پا باز تاب می دهد. ها پاها رابا گرفتن حلقه 

 ژیمناستیک فصل نهم: اصول آموزش در

 )ماهیت فعالیت ها/ مهارت های عملی/حرکتی )از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیت های شناختی و عاطفی 

 مرین(اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی )تعیین قطعات تکلیف حرکتی به قصد آموزش و ت 

 های عملی/حرکتی )از منظر یادگیرنده( فرایند یادگیری مهارت 

 های عملی/حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، نقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت

 بازخورد و اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی 

  در تمرین )انفرادی و گروهی( اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان 

  )معرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین )ایستگاهی، تمرینات مهارتی 

 برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت ها/ مهارتهای عملی/حرکتی را توضیح دهد.تکالیف یادگیری: 

حرکتی ژیمناستیک طراحی آموزش انجام  : هر یک از دانشجویان با کمک استاد برای آموزش یک تکلیفتکالیف عملکردی

 های مقدماتی اسباب تمرین شده در درس ژیمناستیک باشد. داده و در کلاس اجرا کند. تکالیف انتخاب شده باید از مهارت

 ژیمناستیک فصل دهم: آشنایی با قوانین و مقررات و مدیریت برگزاری مسابقات

گی های تشک، ارتفاع پارالل و خرک ، تعاداد حرکاات ، زماان اجارای ابعاد تشک، ویژقوانین و مقررات ژیمناستیک :  -

 حرکات ، حرکات اجباری؛

 پارالل و پرش خرک( –نحوه امتیاز دهی به حرکات )زمینی  -

  استفاده از قوانین و مقررات در شرایط مسابقه 

   مدیریت نحوه برگزاری مسابقات ژیمناستیک و آموزش آن به دانش آموزان 

 ی:تکالیف یادگیر
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 .قوانین یک یا دو اسباب از مسابقات ژیمناستیک را توضیح می دهد 

 های تحصیلی تعدیل می کند.قوانین یک یا دو اسباب از مسابقات ژیمناستیک را برای دانش آموزان دوره 

 تکالیف عملکردی:

 گیرد.مدیریت برگزاری مسابقات کلاسی ژیمناستیک را در یک ماده بعهده می 

 

 ریس و یادگیری. راهبردهای تد0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 ها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

 معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش 

 نظر از بکارگیری هر یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کال( لاازم اسات باه -جازء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کال

نظور رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آماوختن یاک مهاارت جدیاد کاه شاامل ساه مرحلاه م

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، شاود؛ مربای گاذر از حاداقل چهاار مرحلاه: ذهنی/شناختی، تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. نمایش، تمرین و بازخورد

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیتهای یادگیری، تعداد اف و شایستگیطراحی آموزشی با تکیه بر اهد

دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد 

 طرح درس روزانه آغاز می شود. 
 

 منابع آموزشی. 4

 یمناستیک دختران . تهران: انتشارات مبتکران .( . ژ6346رضوی، آمنه ) -6

 (. آموزش ژیمنا ستیک از مبتدی تا پیشرفته. تهران: انتشارات آوای ظهور. 6394جهان نیا،  اکبر . )  -6

 . تهران: دانشگاه تربیت معلم.آموزش ژیمناستیک پایه(. 6369سادات رضایی، عبدالکریم.) -3

 

 ی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهاد. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در  باشد. از این رو استاد می تواند باضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

نجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل س ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی
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اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66حدود می شود و می تواند بین های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک مدرس 

 خود اختصاص دهد.
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 «میز تنیس روی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 یکای و اجراست قابل تیمی و انفرادی های بازی قالب در دوبل و انفرادی صورت به که است هاییورزش جمله از میز روی تنیس 

 جایگاه سرگرمی و تفنن عنوان به و گرفته قرار کلان و خرد از مردم اکتر توجه مورد که است بخش لذت و تفریحی ورزش های از

 ساواحل، هاا، پاارک: مانناد عماومی هاای مکاان اکتر در ورزش این.  است نموده باز جامعه افراد سالم حیطه تفریحات در را خود

. است بزرگسالان حتی و جوانان و نوجوانان از بسیاری فراغت اوقات سازی غنی به قادر نتیجه در گردد و می اجرا ادارات و خیابانها

 هاای قابلیات و ها توانایی تقویت موجب ورزشی رشته این تمرینات در نوجوانان و منظم کودکان شرکت تفریحی، جنبه از گذشته

 کاهش سرعت، زایشاف عضلانی، -عصبی هماهنگی کسب. گردد می آنها و اخلاقی اجتماعی و روانی و حرکتی،روحی و جسمانی

 و آراماش روانای، و روحای شادابی،نشاا  بیناایی، تقویات چاابکی، و و پویایی تحرک بالاتنه، عضلات العمل،تقویت عکس زمان

 و کاودکی سانین در ورزش ایان علمی و اصولی آموزش. ورزش است این نتایج از ذهنی قوای تقویت نفس، به اعتماد خونسردی،

 باا. شاود آماوزان دانش علاقمندنمودن باعث می تواند و است موثری کمک بدن وحرکتی جسمانی یها قابلیت بهبود در نوجوانی

 رشاته ایان اصالی هاای مهاارت تاا اصاول آماوزش اسات شده تلاش درس این های سرفصل تدوین در شده، گفته مطالب به توجه

 .شود گنجانده ورزشی

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 

در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 میزتنیس رویورزشی 

 میزنام درس به فارسی: تنیس روی

 Table Tennis                                                                        نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 آنها را اجرا کند؛ ،میزهای مقدماتی و پیشرفته تنیس رویها و تاکتیکضمن آشنایی با مهارت -

میز مورد های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی تنیس رویدر بازی -

  استفاده قرار دهد؛

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 میزمعرفی رشته ورزشی تنیس روی 

 میزتنیس روی آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتبهتبیین و توضیح مقررات کلاس از جن 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

های روی میز در مدارس و نقش آن در تأمین سلامت و پرکردن اوقات فراغت با فعالیتاهمیت آموزش تنیس تکالیف یادگیری:

 دهند؛ جسمانی را توضیح می
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 میز رویتنیس وزش تکنیک ها و مهارت های اصلی/ پایهآمفصل دوم :

 هند راکت، سرویس ساده ، فورهند و بکمیز، ضربه با رو و پشتگیری، نحوه ایستادن پشتالف: انواع راکت       

 ب: بکارگیری تاکتیک ها مهارت ها در      

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 در شرایط بازی -

 )سرد کردن بدن( بازگشت به حالت اولیه -

ن کارده و در شارایط باازی یدانشجویان در قالب گروههای دو نفره ، مهارت های مربو  به این فصل را تمر فعالیت عملکردی:

 زیر نظر استاد آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 

 روی میزتنیس فصل سوم : آموزش تاکتیک های مقدماتی

 رو، هل ، فورهند ، ترکیب فورهند و بک هند()هل ،تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله -

 روش های آموزش دفاع و حمله فردی مقدماتی -

 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله فردی در شرایط بازی -

تنیس دانشجویان به صورت گروههای دو نفره هر یک از تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله را در بازی  فعالیت عملکردی:

 رندااجرا گذبه  روی میز

 

 روی میزتنیس آموزش مهارت های پیشرفتهفصل چهارم :

بک هناد درایاو لاوپ، بلاوک انعکاسای،  درایو لوپ ، فورهند درایو لوپ، الف: انواع ضربه با پیچ، انواع سرویس، های لوپ، 

 بلوک کج، اسمش، دراپ شات

 ب: بکارگیری مهارت ها در     

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 ایط بازیشر -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

های مربو  به این فصل را تمرین کارده و در شارایط باازی  دانشجویان در قالب گروههای دو نفره، مهارت فعالیت عملکردی :

 زیر نظر استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 

 میز رویتنیس فصل پنجم : آموزش تاکتیک های پیشرفته

 تاکتیک های دفاع و حمله انفرادی و دوبل -

 (6،0،6( دفاع )6،3،4روش های آموزش تاکتیک های پیشرفته حمله بر ضربه ها) -

 تنیس روی میزاستفاده از تاکتیک های پیشرفته حمله و دفاع در بازی انفرادی و دوبل  -

ک حملاه و دفااع انفارادی و دوبال را در باازی دانشجویان به صورت گروههای چهارنفره هر یک از تاکتیا فعالیت عملکردی :

 به اجرا بگذارند. تنیس روی
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 میزفصل ششم: اصول آموزش در تنیس روی

 )ماهیت فعالیت ها/ مهارت های عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیت های شناختی و عاطفی 

 ی بقصد آموزش و تمرین(اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکت 

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت 

 حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و /عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت

 اصلاح(

 اصول تغییر در سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتی 

 سازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی( اصول و نکات مهم در درگیر 

 یافته، بازی های تعدیلمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازیهای ورزشی)شبه

 های کامل(های تمرینی و بازیبازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی مهارت های/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 میز فصل سوم : قوانین و مقررات در بازی تنیس روی

سارویس، خطاهاای  ابعاد میز، ویژگی های میز، ویژگی های توپ، تعداد گیم ها، امتیاز هار گایم، خطاهاای قوانین بازی: -

 منجر به از دست دادن امتیاز، 

 مقررات بازی دوبل ، زننده های سرویس ، دریافت کننده ها -

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی   -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دتوضیح می را ها گیم تعداد ، گیم هر امتیاز ، توپ ویژگیهای تور، ارتفاع ، زمین ابعاد 

 انین بازی را توصیف می کند.برخی از مهمترین قو 

 

 میزفصل هفتم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات تنیس روی

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 :تکالیف عملکردی

 ام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را به دانشجویان در طول اجرای بازی، نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقد

صورت اجرای مسابقات داخل کلاس برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان داوری 

 مسابقات را به عهده بگیرند.

 ن بازی اقدام نمایند.میز ، نسبت به رعایت قوانین و مقررات ایدانشجویان ضمن اجرای بازی تنیس روی 

 

 فصل هشتم : ارزش یابی:

  مفاهیم 

 دستورالعمل آزمون 
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 آزمون های مهارت های تکنیکی و تاکتیکی 

 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعملتکالیف یادگیری: 

هایی بپردازند که در آن تکنیک ها ،  دانشجویان در قالب کارگروهی نسبت به طراحی و ساخت آزمونتکالیف عملکردی: 

 مهارت ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده قرار گیرد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ یادگیری مناسب با اهداف ها / تجاربپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 ر از بکارگیری هار ناوع نظیادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را  توضیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و بتازخوردحداقل چهار مرحله:  شود؛ مربی گذر ازخودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 های مورد انتظار برای یک جلسه باا توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

ایان مرحلاه باا تولیاد طارح  آموزش و تمرین، زمان و...دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای 

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 کتاب بامداد انتشارات : تهرانپنگ.  پینگ پیشرفته و مقدماتی آموزش .( 6346. ) سروش،ژیلا مهدی و آرمندنیا، -6

 سنبله اسمعیلی. تهران: انتشارات گیاهی و علیرضا وجیهه: جمه،ترمیز روی تنیس حرکات مجموعه .( 6340. ) هاجز،لاری -

 تربیت معاونت انتشارات شیری .تهران: مهدی ترجمه،.میز روی تنیس پیشرفته آموزش(. 6346. ) هالوچاک،مارک و دن سیمیلر، -

 پرورش. و آموزش و تندرستی بدنی

 .پرورش و آموزش وزارت تهران:  انتشارات میز. روی تنیس گام به گام آموزش .(  6369. .) زهرا یوسفی، -

 .پرورش و آموزش وزارت میز. تهران: انتشارات روی تنیس مسابقات جداول و قوانین  .( 6369. .) یوسفی،زهرا -
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 هبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(را. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 
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باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

نی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوی ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

جدیت و پشتکار او در اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین های عملی صرفا به نمایش مهارت درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «بدمینتون »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

جواناان  و نوجواناان خصاوص باه سانین و اقشاار هماه در آن باه علاقمندی ازدیاد ؛ جامعه سطح در بدمینتون ورزش شدن فراگیر با

 می افتد اتفاق کوتاهی زمان در آن در پیشرفت و آسان آن یادگیری زیباست؛ و مفرح بسیار رشته این آنجاییکه از. شود می شاهدهم

 بارای راه نیاز مورد امکانات نظر از ضمن در. رودمی شمار به مدارس و آموزشگاهها ورزش در ضروری های رشته از یکی بنابراین

 در حیاا  تاوپ و راکات چند تهیه با که جایی تا. رودمی شمار به هزینه کم و ساده های رشته جزو سهمدر هر در رشته این اندازی

 نظار بادنی از ؛ وزن اضاافه افازایش سیر و جوان نسل تحرکی کم و نشینی آپارتمان به توجه با. باشدمی اجرا قابل سالن یا و مدارس

 بادمینتون .کند می کمک سنشان و قد با متناسب وزن به رسیدن و وزن اضافه دارای افراد به منظم طور به بدمینتون بازی در شرکت

 همچناین افازایش اساترس و افساردگی کاردن دور به و کندمی حفظ را جوانی و علاقه و شور انگیزه؛ قدرت؛ احساس کردن بازی

از باروز  نتیجاه در. کنادیما کماک شاب در تار راحات خواب یک از بردن لذت به همچنین بدمینتون. کندمی کمک باوری خود

که در  است رشته این مزایای از بخشی بالا در شده ذکر دلایل. کند می جلوگیری ناکافی خواب علت به آنها شدن بدتر یا ها بیماری

 پرورش نیروی اهمیت اینکار برای و. دهدمی نشان را مدارس در آن یادگیری ضرورت جوان نسل در رشته این گسترش برای نتیجه

 بنابراین .شودمی مشخص بیاموزد آموزان دانش به را رشته این های تکنیک و فنون درستی به بتواند که ورزش معلم و مربی رآمدکا

 کلیاه توانادبدنی مای تربیت دبیری های رشته دانشجویان انتخاب مورد عملی تخصصی دروس از یکی عنوان به رشته این گنجاندن

 .آورد فراهم را رشته این در متخصص وینیر پرورش برای نیاز مورد اهداف

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
در تمامی دارای تخصص علوم ورزشی 

مربیگری در رشته باسابقه  هاگرایش

 بدمینتونورزشی 

 نام درس به فارسی: بدمینتون

 Badminton                                                                      نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 آنها را اجرا کند؛آشنا شده و های مقدماتی و پیشرفته بدمینتون ها و تاکتیکبا مهارت -

های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در بازی بدمینتون مورد استفاده بازیدر  -

 قرار دهد؛

 های اصلی بدمینتون، آنها را انتقال دهد؛ها و تاکتیکضمن بکارگیری مهارت -

 یک برنامه تمرینی را برای یک جلسه تدریس آماده کرده و در کلاس اجرا کند؛ -

  رزیابی کند؛مهارت های بدمینتون را ا -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 معرفی رشته ورزشی بدمینتون 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی بدمینتون 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرهرت بر فعالیتهای آموزشی، نحوه نظاتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 



 

  604 

 

 

 فصل دوم:  معرفی، آموزش، تمرین و اصلاح مهارت های پایه/مقدماتی/اصلی 

هند سر )دراپ( آندرالف : مهارت های طرز صحیح گرفتن راکت ، وضعیت بدن در شروع و ادامه بازی ، ضربه های بالای 

 های پشت راکت ، ضربه های موازی زمین و سرویس ساده ، اسمشدراپ ، ضربه

 ب : بکارگیری مهارت ها در:    

 گرم کردن بدن )عمومی و اختصاصی(  -

 در شرایط بازی  -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن(  -

صل را تمرین کرده و در یک بازی طراحی دانشجویان در قالب گروههای دو نفره مهارت های مربو  به این ففعالیت عملی: 

 شده توسط استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 

 تاکتیک های مقدماتی   اصلاح و تمرین آموزش، فصل سوم : معرفی،

 تاکتیک های مقدماتی دفاع و حمله انفرادی  -

 روش های آموزش دفاع و حمله انفرادی ) بازی انفرادی(  -

  تاکتیک های دفاع و حمله بازی انفرادی در شرایط بازیاستفاده از  -

دانشجویان در طول اجراییک شبه بازی هر یک از تاکتیک های مقدماتی حمله و دفاع را به اجرا گذاشته و فعالیت عملی:

 موقعیت خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

 

 اصلاح مهارت های پیشرفته   و تمرین آموزش، معرفی، فصل جهارم:

لف : مهارت های انواع سرویس )کوتاه و بلند و تیز(، اسمش، ضربه های ترکیبی ، ضربه در اطراف سر، ضربه های روی تور و ا

 جلوی تور در فعالیت های یک نفره و دوبل 

 ب : بکارگیری مهارت های پیشرفته  در:

 گرم کردن بدن )عمومی و اختصاصی(  -

 شرایط بازی  -

 ردن بدن( بازگشت به حالت اولیه )سرد ک -

 دانشجویان در قالب گروههای دو نفره ، مهارت های مربو  به این فصل را تمرین کرده و در یک شبه بازی، بازی فعالیت عملی:

 های ورزشی تعدیل یافته زیر نظر استاد کلاس آنها را به طور کامل به نمایش بگذارند.

 

 فته   تاکتیک های پیشر اصلاح و تمرین آموزش، معرفی، فصل پنجم:

 تاکتیک های پیشرفته دفاع و حمله انفرادی و دوبل  -

 روش های آموزش تاکتیک های پیشرفته  -

 استفاده از تاکتیک های پیشرفته در شرایط بازی  -
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دانشجویان در طول اجرای بازی بدمینتون ، هر یک از تاکتیک های دفاع و حمله را در تیم خود برنامه ریزی و  فعالیت عملی:

 و نقا  قوت و ضعف هر یک از این تاکتیک را مورد ارزیابی قرار دهند.اجرا نموده 

 ها فصل ششم: بازی
  بازی تمرینی بدمینتون 

 بازی کامل بدمینتون 

 فصل هفتم: اصول آموزش در بدمینتون

 )ماهیت فعالیت ها/ مهارت های عملی/حرکتی)از منظر یادگیری و اجرا در مقایسه با فعالیت های شناختی و عاطفی 

 )اصول تجریه و تحلیل تکلیف حرکتی)تعیین قطعات تکلیف حرکتی بقصد آموزش و تمرین 

 حرکتی)از منظر یادگیرنده( /های عملیفرایند یادگیری مهارت 

 حرکتی )اصول آموزش: توضیح، نمایش، طراحی تمرین، بازخورد و /عملی هاینقش معلم/ مربی در تسهیل یادگیری مهارت

 اصلاح(

  سطح دشواری تمرین تکالیف حرکتیاصول تغییر در 

  ) اصول و نکات مهم در درگیرسازی دانشجویان در تمرین)انفرادی و گروهی 

 بازی های تعدیلمعرفی انواع فرصت یادگیری شامل: انواع تمرین)ایستگاهی، تمرینات مهارتی( و بازی های ورزشی)شبه-

 های کامل(های تمرینی و بازییافته، بازی

 حرکتی را توضیح دهد./عملی مهارت های/ ها برخی از مفاهیم در اصول آموزش فعالیت :یادگیری تکالیف

 با کمک استاد برای آموزش یک تکلیف حرکتی طراحی آموزش انجام داده و در کلاس اجرا کند. :عملکردی تکالیف

 

 فصل هشتم : قوانین و مقررات در بازی بدمینتون 

 توپ ، امتیاز هر گیم ، تعداد گیم ها ابعاد زمین ، ارتفاع تور، ویژگی های  -

 رعایت قوانین و مقررات در شرایط بازی -

 مقررات بازی دوبل ، ابعاد زمین ، زننده های سرویس ، دریافت کننده ها    -

 تکالیف یادگیری:

 هد.دتوضیح می را ها گیم تعداد ، گیم هر امتیاز ، توپ ویژگی های تور، ارتفاع ، زمین ابعاد 

 ترین قوانین بازی را توصیف می کند.برخی از مهم 

 

 فصل نهم: مدیریت و نحوه برگزاری مسابقات بدمینتون

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط بازی  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان  -

 :تکالیف عملکردی

  اقدام نمایند و یکی از روش های برگزاری مسابقات را دانشجویان در طول اجرای بازی ، نسبت به رعایت قوانین و مقررات

به صورت اجرای مسابقات داخل کلاس برنامه ریزی و اجرا نمایند. برای آموزش بهتر قوانین و مقررات خود دانشجویان 

 داوری مسابقات را به عهده بگیرند.
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  بازی اقدام نمایند.دانشجویان ضمن اجرای بازی بدمینتون، نسبت به رعایت قوانین و مقررات این 
 

 فصل دهم: ارزش یابی

  مفاهیم 

 دستورالعمل آزمون 

  آزمون های مهارت های تکنیکی و تاکتیکی 

 تاکتیکی را تشریح می کند. و تکنیکی های های مهارتآزمون دستورالعملتکالیف یادگیری: 

بپردازند که در آن تکنیک ها ،  دانشجویان در قالب کارگروهی نسبت به طراحی و ساخت آزمونهاییتکالیف عملکردی: 

 مهارت ها و تاکتیک های آموزش داده شده مورد استفاده قرار گیرد.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ یری مناسب با اهدافها / تجارب یادگپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 بکارگیری هار ناوع نظر از یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را  توضیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و بتازخوردل چهار مرحله: شود؛ مربی گذر از حداقخودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 هاای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیاتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

ش و تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد طارح دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموز

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 . تهران: فدراسیون بدمینتون جمهروری اسلامی ایران. 6و 6(. آموزش مهارتهای بدمینتون، جلد 6344مداحی، مرتضی.) -6

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  غازین:ارزشیابی آ

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

بی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیاضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.
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مشارکت  در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6مورد نظر متمرکز است می تواند بین  ها و رفتارهایبروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره به  60تا    66می تواند بین  های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود ودرس 

 خود اختصاص دهد.
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 «کشتی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

 خود حریف کردن تعادلبی یا زدن زمین به برای و شده گلاویز یکدیگر با مسلح غیر انسان دو آن در که است ورزش نوعی کُشتی 

 در شکل تغییر با تاریخ ماقبل دوران در احتمالاً و است دنیا هایورزش فراگیرترین و ترینقدیمی از یکی کشتی.کنندمی تلاش

 نام به کمربندی از کشتی نام. استشده  ایجاد نمادین پیروزی یک با شدید صدمات یا مرگ کردن جایگزین و تنبهتن هایجنگ

 خواندن دعا به آتش کانون برابر در و بستندمی خود کمر به آفتاب غروب هنگام زرتشتیان و پارسیان که شده گرفته کُستی

 گُشتی دری فارسی زبان در و کُستیک پهلوی، زبان در آن اصل. است گرفتن را یکدیگر کمر معنی به گرفتن کشتی. پرداختندمی

 به انباست یونان در بار اولین البته. دارد وجود بشری آغازین هایتمدن تمامی در کشتی حضور از بسیاری شواهد .شودمی خوانده

 دیسک پرتاب قهرمان از پس کشتی قهرمان باستان المپیک در. شد المپیک وارد م. پ 640 سال در و تبدیل واقعی ورزش یک

 هایسبک مهمترین از. شودمی تمرین دنیا مختلف کشورهای در کشتی از متنوعی هایسبک .شدمی شمرده یونان پهلوان مهمترین

 نیز و میانه آسیای در گوراش سوئیس، در شوینگن ایسلند، در گلیما شامل کمربند با کشتی عانوا به توانمی کشتی محلی و ملی

 کشتی یعنی کشتی المپیکی سبک دو دنیا کشورهای تمام اما تقریباً .کرد اشاره روسیه در سامبو و ژاپن، در جوجیتسو و سومو

 است، محبوب ایقاره اروپای در بیشتر که فرنگی، کشتی رد که است آن در دو این تفاوت اند،پذیرفته را آزاد کشتی و فرنگی

 زیر رشته دو این مسابقات. دارند را اعمال همین اجازه گیرانکشتی آزاد کشتی در اما است، ممنوع پا از استفاده و کمر پائین گرفتن

 ها،زورخانه کنار در و گرفت یشتریب رونق جدید فرهنگ با زورخانه شاه رضا زمان از .شودمی برگزار کشتی جهانی اتحادیه نظر

 کشتی شیوه در تحولاتی و تغییر کشتی، المللیبین مقررات شدن مطرح با 6364 سال از. گرفتند شکل هم هاورزشگاه و هاباشگاه

رشته  های فرهنگی این رشته در ایران، به عنوان یکآمد. ازآن با توجه به زمینه پدید گیرانکشتی پوشیدن لباس طرز و گرفتن

 شود. ورزشی ملی شناخته می

های تحصیلات عالی در برنامه درسی رشته تربیت بدنی آموزش کشتی جزء برنامه براین اساس همواره سعی شده است در دوره

دروس عملی دانشجویان قرار گیرد تا همواره به طور رسمی به گسترش و بقای آن کمک شود. این رو دانشجومعلمان رشته 

بدنی باید نه تنها با این رشته بطور عملی آشنا شوند و مهارتهای آن را فراگیرند بلکه در بدنه آموزش پرورش در  آموزش تربیت

 های کشتی به آموزش آن بپردازند.کانون 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 6 جسمانی آمادگینیاز: پیش

 ص برای تدریس: استاد متخص
 تمامیدارای تخصص علوم ورزشی در 

سابقه مربیگری در رشته  اها بگرایش

 کشتیورزشی 

 نام درس به فارسی: کشتی

   Wrestling                                                                  نام درس به انگلیسی:

 دانشجومعلم قادر خواهد بود: در پایان این واحد یادگیریپیامدهای یادگیری: 

 .مهارت های اصلی کشتی آزاد و فرنگی را اجرا کندضمن آشنایی با  قوانین و مقررات،  - 

 های آموزش مهارت های اصلی کشتی را  بکارگیرد. روش -

 آمادگی جسمانی اش را از طریق ورزش کشتی افزایش دهد. -

 کند.کشتی را مدیریت نحوه برگزاری مسابقات  -
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 معرفی رشته ورزشی کشتی؛ 

 اهمیت آموزش کشتی برای کودکان و نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی؛ 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی کشتی؛ 

 تکنیک ها و مهارت های اصلی کشتی آزاد و فرنگی؛ 

 ایمنی در کشتی و آسیب های ورزشی آن 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 

 تکالیف یادگیری:

 ی را توضیح میدهند؛جسمان آمادگی و سلامت تأمین در آن نقش و مدارس در کشتی آموزش اهمیت 

 آن را توضیح می دهد؛ ورزشی های آسیب و کشتی در ایمنی 

 های فرهنگی کشتی را به عنوان یک رشته ورزشی ملی توضیح می دهد؛زمینه 

 

 های مقدماتی / پایه کشتی فصل دوم: مهارت

گی)گاارد چا،، گاارد راسات، سازی، گاارد در کشاتی آزاد و فرنالف: تکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: تمرینات پل

 گارد جفت، گارد باز، گارد نیمه باز، گارد بسته و ...(، حالت خاک، 

 ب: بکارگیری مهارت ها در شرایط مراحل آن 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 استفاده از مهارت های )بند الف( در شرایط رقابت -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

 تکالیف عملکردی

سازی، گارد در کشتی آزاد و فرنگی)گارد چ،، گاارد راسات، گاارد یک ها و مهارت های مقدماتی شامل: تمرینات پلتکن -

 جفت، گارد باز، گارد نیمه باز، گارد بسته و ...( و حالت خاک را با حریف اجرا می کند.

 آموزش مهارت های پیشرقته کشتیفصل سوم :

وپی، فن یک دست و یک پاا، فناون دمهارت های زیرگیری و تقسیم بندی آن، فن سربند  الف: تکنیک ها و انواع فنون دست تو، 

 ها و...و، فن کمر ، یک خم و دو خم ، انواع بدلتاستارت در کشتی آزاد و فرنگی،  کنده کشی ، سال

 ب: بکارگیری مهارت ها در شرایط مراحل آن 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 )بند الف( در شرایط رقابتاستفاده از مهارت های  -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

 تکالیف یادگیری:
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 .اسامی فنون کشتی را بیان می کند 

 تکالیف عملکردی

  تکنیک ها و انواع فنون دست تو،  مهارت های زیرگیری و تقسیم بندی آن ، فن سر بند و پی، فن یک دست و یک پا، فنون

ها و ...را روی حریاف اجارا گی،  کنده کشی ، سالقو، فن کمر ، یک خم و دو خم ، انواع بادلاستارت در کشتی آزاد و فرن

 می کند.

 .در زمان گرم کردن اختصاصی از فنون کشتی استفاده می کند 

 فصل سوم :آموزش قوانین و مقررات در کشتی

ع( خطاهاا در خااک، امتیاازات اجارا قوانین کشتی: زمان رقابت ، خطاها در کشتی آزاد فرنگی ، دایره وسط)منطقه شارو -

 فنون؛

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت؛  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان؛   -

 تکالیف یادگیری:

 .قوانین کشتی را بیان می کند 

 تکالیف عملکردی:

  از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 : ارزش یابی رمفصل چها

  مفاهیم 

  قوانین  مقررات 

 مهارت های اصلی کشتی آزاد و فرنگی 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلساات آموزشای در طاول یاک تارم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظار از بکاارگیری هار یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتای: صارف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور -جزء-کنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلنوع فن/ت

رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحلاه ذهنی/شاناختی، 

کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و توضتیح شود؛ مربی گذر از حداقل چهاار مرحلاه: تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. بازخورد
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 تهای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

این مرحله با تولیاد طارح  دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و...

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نوربخش، ناصر )آخرین چاپ(. آموزش کشتی. تهران: فدراسیون کشتی.

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

ع طراحی آموزشی و پیش بینی تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شرو ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 کتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.اجرای یک تکلیف حر

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-بو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانیفعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مر

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «5گی جسمانی آماد» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

عروقی مطرح شده است. فعالیت های سبک و متوسط با  –عدم تحرک بدنی به عنوان یکی از عوامل اصلی خطر بیماری قلبی  

، فعالیت های بدنی در دوره نوجوانی به حفظ و رشد استخوان، یکاهش بیماری های قلبی در مردان و زنان همراه است. از طرف

 وزن بدون چربی و کاهش اضطراب، استرس و افزایش اعتماد به نفس کمک می کند. کنترل وزن با حفظ ،ضلات، مفاصلع

امروزه افزایش مداوم در میزان چاقی مشاهده می شود که متخصصین نقش عوامل محیطی را بیشتر از عوامل ژنتیکی می دانند. علت 

 شیرین است که نگرانی جدی برای سلامت عمومی به همراه دارد. اصلی این امر، کم تحرکی و مصرف غذاهای چرب و

نام  فعالیت های همراه با ریتمانجام فعالیت های بدنی منظم، دارای فواید بی شماری است. یکی از این فعالیت های منظم را می توان 

 ژه ای را بدست آورده است.بین همه سنین و جنسیت ها جایگاه وی برد که به دلیل ویژگی های خاص و جذابیت آن، در

راهی مناسب برای تمرین همه بدن است و فاکتورهایی متل استقامت، قدرت، انعطاف پذیری و هماهنگی فعالیت های همراه با ریتم 

 را توسعه می دهد.

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 6 آمادگی جسمانینیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص علوم ورزشی در تمامی 

آمادگی سابقه مربیگری با ها گرایش

 جسمانی

 6آمادگی جسمانی نام درس به فارسی: 

 Physical fitness2                                                                نام درس به انگلیسی:

 پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود: درپیامدهای یادگیری: 

فعالیات سیب های متداول در آایمنی و  تجهیزات و وسایل، ضمن آشنایی با  قوانین و مقررات، - 

 مدیریت و اجرا کند. و تمرینات آن را ، بتواند مهارت ها های همراه با ریتم

 را  بکارگیرد.  با ریتمفعالیت های همراه های آموزش مهارت های اصلی روش -

 افزایش دهد.فعالیت های همراه با ریتم را از طریق برنامه های  خود آمادگی جسمانی -

 را بداند و بتواند آن را سازماندهی و مدیریت کند. برنامه ریزی فعالیت های آمادگی جسمانی -

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

  یت آموزش ایروبیک برای کودکان و نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانیاهم 

   فعالیت های همراه با ریتمآشنایی با امکانات و تجهیزات 

   فعالیت های همراه با ریتمتکنیک ها و مهارت های اصلی/ پایه 

   و آسیب های ورزشی آن؛ فعالیت های همراه با ریتمایمنی در 

  هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتوضیح مقررات کلاس از جنبه تبیین و 

  )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 را از جنبه مختلف مورد بررسی قرار دهند.فعالیت های همراه با ریتم در کارگروه کلاسی، تکالیف یادگیری: 

 را در کلاس به نمایش بگذارند.فعالیت های همراه با ریتم ایی از نمونه هتکالیف عملکردی: 

 فعالیت های همراه با ریتمفصل دوم: 
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 فعالیت های همراه با ریتممعرفی  -

  فعالیت های همراه با ریتمفواید  -

 فعالیت های همراه با ریتماهداف  -

  ذهن –جسم  فعالیت های همراه با ریتم -

 و بدنسازی تمفعالیت های همراه با رینکات مهم  -

 را با آمادگی جسمانی مقایسه و مورد بررسی قرار دهند.فعالیت های همراه با ریتم در کارگروه کلاسی، تکالیف یادگیری: 

و آمادگی جسمانی را در کلاس به نمایش بگذارند و در مورد آن فعالیت های همراه با ریتم نمونه هایی از تکالیف عملکردی: 

 نمایند. اظهارنظر خود را اعلام

 فعالیت های همراه با ریتموم: انواع تمرینات در سفصل 

 شروع کار، زنجیره  -

 با چوب  فعالیت های همراه با ریتمتمرینات  -

 با وزنه  فعالیت های همراه با ریتمتمرینات  -

 با توپ بادی  فعالیت های همراه با ریتمتمرینات  -

  )پله(با است، فعالیت های همراه با ریتمتمرینات  -

 با کش   فعالیت های همراه با ریتمرینات تم -

 را با یکدیگ مشخص کنند.فعالیت های همراه با ریتم در کارگروه کلاسی، تفاوت تمرینات تکالیف یادگیری: 

را در کلاس به نمایش بگذارند و در مورد اجرای هر یک از آنها در فعالیت های همراه با ریتم نمونه هایی از تکالیف عملکردی: 

 اظهار نظر خود را بیان نمایند. مدرسه

 فعالیت های همراه با ریتم فصل سوم :آموزش قوانین و مقررات در

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت فعالیت های همراه با ریتمقوانین و مقررات عمومی اجرای  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان -

 .را بیان کندفعالیت های همراه با ریتم وانین و مقررات مربو  به اجرای ق تکالیف یادگیری:

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده کند تکالیف عملکردی:

 فصل ششم : ارزش یابی 

  مفاهیم 

  قوانین  مقررات 

  فعالیت های همراه با ریتممهارت های اصلی 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 /پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلساات آموزشای در طاول یاک تارم تحصایلی)تولید جادول طارح درس  تعیین اهداف

 ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

 اده از راهبردهای مستقیم و تعاملی بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استف 
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 نظار از بکاارگیری هار یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتای: صارف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور -جزء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحلاه ذهنی/شاناختی، رعایت فرآیند یادگیری 

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و شود؛ مربی گذر از حداقل چهاار مرحلاه: تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. بازخورد

 ار برای یک جلسه با توجه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد های مورد انتظطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولید طارح 

 درس روزانه آغاز می شود. 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 یروبیک ورزش همگانی. تهران: انتشارات نرسی(. ا6394عاشورلو، فهیمه) .اسد، محمدرضا -

 (. ایروبیک. تهران: انتشارات بامداد کتاب.آخرین چاپویسی، کوروش) .محمد کشتی دار، -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

ش بینی تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پی ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 شی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورز

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-ختی، مهارتی)روانیفعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شنا

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

مل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در : شاارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.

 

 



 

  646 

 

 «زنی طناب»سرفصل درس 

 و منطق آن:  معرفی درس. 9

 مهاارت باا و ریتمیک صورت به متنوع های مهارت از ترکیبی و پویا مستقل، ورزشی رشته یک عنوان به حاضر حال در زنی طناب

 در .شاودمای اجارا سارعتی و نمایشای بخاش دو در گروهای و دونفره ، نفره یک صورت به که موسیقی با همراه آکروباتیک های

 ساوئد، ساوییس، جنوبی، کره ژاپن، کانادا، چین، امریکا،آلمان، انگلستان، جمله از ورزش بخش رد مطرح کشورهای اخیر سالهای

 افازایش جهات پایاه ورزش یاک عناوان باه و علمی صورت به ورزشی، فعالیت یک عنوان به ورزشی رشته این از مالزی و بلژیک

. کنناد مای اساتفاده دانشاگاهها و مادارس ورزش شبخا در باویژه پاایین سنین در مخصوصا عمومی اندام تناسب و تندرستی سطح

 هاا ورزش ساایر برای مکملی و پایه ورزش یک عنوان به ورزشی رشته این از موفق ورزشکاران همچنین و مربیان و نظران صاحب

 رشته در ورط همین. کنند می استفاده رزمی های ورزش و والیبال بسکتبال، فوتبال، کشتی، سواری، دوچرخه شنا، ژیمناستیک، متل

 عصبی هماهنگی  اندام تناسب جسمانی، آمادگی افزایش برای پایه فعالیت یک عنوان به زنی طناب تمرینات از ژیمناستیک ورزشی

 بارده فراوانای هاای بهاره امریکاایی ژیمناساتیک مربیان روش این از که شود، می استفاده پایه های مهارت آموزش از قبل عضلانی

 وزن کساب بارای روش بهتارین زنای طناب تمرینات که دهد می نشان ورزشکاران  تجربیات و علمی متعدد تحقیقات همچنین.اند

 ساطح ارتقاا بارای مفیاد ابازاری عناوانه با تاوان می روش این از. باشد می Fitness اندام تناسب همچنین عضلانی وزن و مناسب

 چربای باردن باین از بارای شایوه ترین مناسب زنی طناب روزانه برنامه همچنین. کرد استفاده بدنسازی تمرینات و جسمانی آمادگی

 می نوجوانان و کودکان رشد فرآیند در زنی طناب تمرینات تأثیر و اهمیت دیگر توجه قابل نکته باشد می وزن اضافه و اضافی های

 انجمان. شاود مای( GH) رشاد هورماون جملاه از تأثیرگاذار هاای هورماون ترشاح افزایش باعث تمرینات این که طوری به باشد

 مسااله ایان کاه.باشاد مای مفیاد بسایار عاروق و قلب سلامتی برای زنی طناب منظم تمرینات که کردند اذعان آمریکا قلب پزشکان

 دارد.   ابتدایی اهمیت پر و حساس مقطع در پرورش و آموزش بدنی تربیت اهداف به دستیابی در چشمگیری کمک

 نیاز به توجه با و همگانی ورزش بعد در خصوصاً آموزان دانش روانی و جسمانی پرورش جهت هبهین و علمی های روش از استفاده

 مای برخاوردار اساسای اهمیات از علمای و مفرح سودمند، های ورزش سازی پیاده و مطالعه رشد، سنین در آموزان دانش  حرکتی

س شود بلکه فراگیری آن می تواند در دوران پس از مدرسه زنی می تواند نه تنها به راحتی در مدارس تدریباشد. از همین رو طناب

 آموزان کمک کند.های جسمانی به دانش کردن اوقات فراغت با فعالیتردر پ

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6تعداد واحد: 

 36 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
علوم دارای تخصص تربیت بدنی و 

  آشنایی اها بگرایش تمامی ورزشی در 

 زنیبا رشته ورزشی طناب 

 زنینام درس به فارسی: طناب

 Skipping rope / rope skipping                                                 نام درس به انگلیسی:

 د بود:در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهپیامدهای یادگیری: 

 ؛زنی آشنا شودزنی و نکات ایمنی و آسیب های ورزشی طناب طناب با مفاهیم ، فواید  - 

آشانا شاده و کساب مهاارت  زنایبا نحوه گرم کردن و تمرینات بدنسازی رشته ورزشی طنااب -

 ؛کند

 را اجارازنای های مقدماتی/ پایه طناابمهارتزنی، ضمن آشنایی با نکات ایمنی در بازی طناب -

 کند؛

 ؛بکار بگیردزنی را های پیشرفته طنابها و تاکتیکمهارت -

 آشنا شده و  آنها را بکارگیرد.  زنیبا روش های آموزش مهارت های اصلی طناب -
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 زنی ارتقاء بخشد.آمادگی جسمانی خود را از طریق ارتقاء ورزش طناب -

 زنی ارزیابی کند.مهارت های طناب -

 محتوای درس و ساختار آن:های یادگیری، فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 زنیمعرفی رشته ورزشی طناب 

 زنی در مدرسه و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانیاهمیت آموزش طناب 

 زنیآشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی طناب 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتات کلاس از جنبهتبیین و توضیح مقرر 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 جسمانی را توضیح میدهند؛ آمادگی و سلامت تأمین در آن نقش و مدارس در زنیطناب آموزش اهمیت تکالیف یادگیری:

 

 زنیپایه طنابهای مقدماتی /  فصل دوم: مهارت

الف: تکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: پریدن، اندازه کردن طناب، جهش کردن و عبور طناب از کنار بدن، طناب زدن 

 قیچای عقب، پروانه، جاگینگ، پارش و جلو زاگ، جفت زیگ پریدن،  پرش دوبار از جلو و عقب بطور ساده، طناب زدن با

 بلند،  و ... کمر، زانوی چرخش ره،جلو ، گهوا از قیچی پهلو، پرش از

 ب: بکارگیری مهارت ها در شرایط مراحل آن 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 استفاده از مهارت های )بند الف( در شرایط رقابت -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

 تکالیف عملکردی

 طنااب بادن، کناار از طنااب عباور و کردن جهش ب،طنا کردن اندازه تکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: پریدن، -

 پارش جاگیناگ، پرواناه، عقاب، و جلو جفت زاگ، زیگ پرش  پریدن، دوبار با زدن طناب ساده، بطور عقب و جلو از زدن

 را اجرا می کند. ... و  بلند، زانوی کمر، چرخش گهواره، ، جلو از قیچی پرش پهلو، از قیچی

 زنیطناب یشرقتهآموزش مهارت های پ فصل سوم:

طارف،  دو باه طنااب طارف، چارخش یاک باه طنااب دسات ، چارخش پنجه،  ضربدر – پنجه پاشنه، الف: تکنیک های : پنجه 

ساده،  اجارای دو نفاره،  های مهارت اجرای با(طناب یک) بلند درجه، طناب 364 طناب درجه، چرخش 644 طناب چرخش

 ه با طناب بلند و ....،اجرای مهارت های دو نفره، سه نفره و چهارنفر

 ب: بکارگیری مهارت ها در شرایط مراحل آن 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 استفاده از مهارت های )بند الف( در شرایط رقابت -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -
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 تکالیف یادگیری:

 زنی را بیان می کند.اسامی فنون طناب 

 تکالیف عملکردی

 چارخش طارف، دو باه طنااب چارخش طارف، یک به طناب چرخش ، دست ضربدر  پنجه، – پنجه اشنه،پ تکنیک ها پنجه 

 اجارای نفاره، دو اجارای  سااده، های مهارت اجرای با(طناب یک) بلند طناب درجه، 364 طناب چرخش درجه، 644 طناب

 ،اجرا می کند..... و بلند طناب با چهارنفره و نفره سه نفره، دو های مهارت

 زنی پیشرفته استفاده می کند.ان گرم کردن اختصاصی از فنون طنابدر زم 

 

 زنیفصل سوم :آموزش قوانین و مقررات در طناب

بار عبور دادن طناب از زیر پا با یک چهاش و  3ثانیه، مسابقه  34انفرادی شامل مسابقه سرعت  زنی: مسابقاتقوانین طناب -

 مسابقه دو طناب بلند؛ ... و مسابقات تیمی شامل مسابقه یک طناب و 

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت؛  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان؛   -

 تکالیف یادگیری:

  زنی را بیان می کند.طناب قوانین 

 تکالیف عملکردی:

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 ابی فصل چهارم : ارزش ی

  مفاهیم 

  قوانین  مقررات 

  زنیطنابمهارت های اصلی 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلساات آموزشای در طاول یاک تارم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 ارپیامدهای مورد انتظ/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظار از بکاارگیری هار یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتای: صارف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور -جزء-حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلنوع فن/تکنیک برای یادگیری 

رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحلاه ذهنی/شاناختی، 
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نمتایش، تمترین و توضتیح کلامی/دستتورالعمل، شود؛ مربی گذر از حداقل چهاار مرحلاه: تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. بازخورد

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

د طارح دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولی

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 زنی مقطع طناب پایه های مهارت آموزش طرح دستورالعمل و (.کلیات6396اداره کل تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی.) -6

 .http://sport.farsedu.org/menu.aspx?id=127443ابتدایی.  تحصیلی

 نوع طناب زدن. تهران: ایماژ نو. 64(. آموزش 6394ترکمان، علی. ) -6

 منابع فرعی: 
 کل تربیت بدنی مدارسزنی، ترجمه محسن حلاجی. تهران: انتشارات اداره(. بسوی تندرستی با طناب6344شارکی. ) -6

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  آغازین:ارزشیابی 

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

ابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

ی مشارکت در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیاب ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ی مورد نظر متمرکز است می تواند بین ها و رفتارهابروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66و می تواند بین های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود درس 

 خود اختصاص دهد.

 

 

 

 

http://sport.farsedu.org/menu.aspx?id=127443
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 «زبان تخصصی  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

های علمی و تخصصی به همراه تمرینات متنوع کلاسی و تکالیف خارج از کلاس با درس زبان تخصصی مجموعه ای از متن

هایی سی آموزش تربت بدنی درس زبان تخصصی، متمرکز بر متنمحتوای مرتبط با آموزش تربیت بدنی است. در دوره کارشنا

است که در برگیرنده حوزه های وابسته به آموزش تربیت بدنی است. با گستردگی روزافزون آموزش تربیت بدنی و ورزش مدرسه 

ای زبان اصلی ادراک همفاهیم اساسی بیشتری در قالب واژه ها و ترکیبات اسمی تولید می شود که فراگیری آنها از روی متن

 دانشجومعلمان را از مفاهیم بیشتر می کند.

فراگیری زبان تخصصی و فنی نیازمند آشنایی با واژه ها و ترکیبات اسمی)گروه های اسمی( که به طور ویژه در حوزه تخصصی 

کلمه شامل: اسامی، افعال، صفات زبان مبدا وارد می شود، است. این موضوع بعد از آشنایی با زبان عمومی که فراگیر با نقش های 

و قیدها و نیز ساختار های متعدد که در شکل عام در زبان مبدا استفاده می شود آشنا می شود، قابل طرح است.از جمله مهمترین 

کارکردهای این درس ممارست در مهارت های زبانی به ویژه خواندن، نوشتن است. دانشجویان در دوره کارشناسی دانشجومعلمان 

های تخصصی به زبان کمتر قادر یه استفاده منابع انگلیسی هستند. از این رو تسلط بر مهارت های خواندن و درک مطلب از متن

 . رودانگلیسی یکی از مهمترین کارکردهای این درس به شمار می

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 36تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

  زبان انگلیسی نیاز:پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 زبان تخصصی  نام درس به زبان فارسی:

 special English text                          نام درس به زبان انگلیسی:

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

 وین انگلیسی حوزه موضوعی آموزش تربیت بدنی و ورزش آشنا شده و متون تخصصی و با عنا

 عناوین موضوعی آن را به زبان انگلیسی بخواند و درک کند.

 .ترکیبات اسمی صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه را از یکدیگر تشخیص دهد 

 کار برد.معانی درست و روان واژه های تخصصی را با توجه به موقعیت در متن ب 

   شکل های چهارگانه )اسم، فعل، صفت و قید( را در جمله تشخیص دهد و ترجمه ای روان از

 متون کتاب انجام دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -5

 Lesson 1 : Vision and goals for standard-based physical education  

 Lesson 2 : Focus on the physical education model content standards  

 Lesson 3 :Why teach physical education  

 Lesson 4 : Participants in the learning process of PE  

 Lesson 5 : Introduction to instruction PE  

 Lesson 6 : Establishing a safe environment  

 Lesson 7 : Class management  

 Lesson 8 : A sample physical education lesson 

 Lesson 9 : Introduction to assessment  

 Lesson 10 : Introduction to assessment tools  

 Lesson 11 : Student portfolios  
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 Lesson 12 : Is 'physical literacy' an appropriate term?  

 Lesson 13 :Lifelong involvement in sport and physical activity (LISPA)  

 Lesson 14 :Children competition  

 تکالیف یادگیری: 
 ها را به زبان فارسی بیان کند.ها و عبارتمعنای واژه 

 و... را در جمله تشخیص دهد. اسم، فعل، صفت، قید 

ه شده را در داخل کتاب انجام منبع این درس به شکل کتاب کار تهیه شده است و دانشجویان تکالیف خواستتکالیف عملکردی: 

 می دهند. ساختار هر درس مشابه بوده و قالب تکالیف عملکردی یکسانی دارد.

 راهبردهای تدریس و یادگیری -0

  راهبرد مستقیم: خواندن متن به همراه تاکید بر واژه های و ترکیبات اسمی 

  راهبرد تعاملی: ترجمه متون و تکمیل تکالیف با همراهی دانشجویان 

 راهبرد غیرمستقیم: ترجمه متن های تخصصی و انجام تکالیف متنوع در خارج از کلاس 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
- Hallaji, M. (1396). English Texts for Student-Teacher in Physical Education. Karaj: Nekoyan 

publication.  

 منابع فرعی:
 متون تخصصی تربیت بدنی. تهران: انتشارات بامداد کتاب (.6396علی دوست، ابراهیم و همکاران) -

  (. انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی. تهران: انتشارات سمت. 6394محمودی، محمد علی؛ دبیر، بابک و ابراهیم، خسرو) -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

   4ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در اجرای واحد یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های کلاس 

 نمره

  نمره 4تکمیل و انجام تکالیف در خارج از کلاس در کتاب کار دانشجو 

 نمره  64ون ترجمه، تشخیص ساختار جمله،  معنای واژها و ... به میزان ارزشیابی پایانی: آزم 

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

 ت. تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده اس
 

 

 

 

http://samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=1733&showitem=9511
http://samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=1733&showitem=9511
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 «مبانی و اصول ورزش و تربیت بدنی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

مبانی و اصول ورزش و تربیت بدنی درسی نظری است که به منظور آشنا ساختن دانشجو معلمان با مبانی و اصول فلسفی، تاریخی، 

ی و ...در دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی در نظر اسیاسی، حرفه -هنری، اجتماعی -مذهبی، علمی، مدیریتی، تربیتی، فرهنگی

شوند ، اما از آنجایی که ورزش در گرفته شده است. اگرچه دانشجو معلمان با برخی از علوم مرتبط با ورزش و تربیت بدنی آشنا می

ای آن از هر نوعی به ای محسوب می شود و با علوم مختلف مرتبط و وابسته است، آگاهی از زیربناهحال حاضر پدیده پیچیده

درک جامعی از این پدیده منجر خواهد شد. بدیهی است در دو واحد درسی پرداختن مفصل به تمامی و یا حتی بخشی از مبانی و 

 اصول حاکم بر ورزش و تربیت بدنی ممکن نخواهد بود، اما ضروری است تا به مباحث در حد مناسب پرداخته شود. 

گرا از مجموعه مبانی و گیرد. بنابراین فهم کلری است که تمامی دروس این دوره تحصیلی را در برمیقلمرو این درس به مانند چت

کند تا نسبت دروس دیگر با  هم و کل عنوان رشته تحصیلی را درک کنند، و اصول ورزش و تربیت بدنی به دانشجویان کمک می 

ردهای این درس کمک به دانشجومعلمان در شناخت نگاه مکاتب شود.  سایر کارکاین کارکردی مهم برای این درس محسوب می

فلسفی به ورزش و تربیت بدنی ، کمک به توجیه و استدلال در تبیین ضرورت دوره تحصیلی کارشناسی آموزش تربیت بدنی، 

 ربیت بدنی.ها ی موجود، کمک به شناخت و تحلیل ابعاد تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ... ورزش و تکمک به آگاهی از حرفه

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

 و یبدن تیترب تخصص یدارا

 یورزش علوم

 اصول ورزش و تربیت بدنی مبانی ونام درس به فارسی: 
 نام درس به انگلیسی:

Foundation and principal of sport and physical education   

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

 های وابسته)تندرستی، تفریحات سالم( را توصیف  های حرکت، بازی، ورزش، تربیت بدنی و حوزهپدیده

 کند.

  شده یعنی ورزش همگانی، ورزش  ورزش و تربیت بدنی در چهار نوع ورزش شناخته مبانی فلسفه

 تربیتی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای را توضیح  دهد

 در چهار نوع  ای و...( و تاریخی ورزش و تربیت بدنی مبانی فرهنگی)ادبی، مذهبی، اجتماعی، رسانه

ورزش شناخته شده یعنی ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای را توضیح  

 دهد.

 .مبانی علمی ورزش و تربیت بدنی را مورد شناسی قرار دهد 

 های تخصصی در ورزش و تربیت بدنی را بشناسد.حرفه 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -5

 فصل اول: مقدمه و معرفی مبانی ورزش و تربیت بدنی

 تعریف مبانی و اصول -

 های وابسته)تندرستی، تفریحات سالم(نی و حوزههای حرکت، بازی،  ورزش، تربیت بدتعریف پدیده -

 اهداف عمومی تربیت بدنی و ورزش -

 اصطلاحات کاربردی در ورزش و تربیت بدنی -
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 اهمیت و ضرورت مطالعه مبانی ورزش و تربیت بدنی -

  تکالیف یادگیری:

 را تعریف کرده و ارتبا  آنها را با یکدیگر تبیین می کند. مبانی و اصول -

 کند.بیت بدنی و ورزش به تفکیک تشریح میاهداف عمومی تر -
- .... 

 ورزش و تربیت بدنی فصل دوم: مبانی فلسفه

 تعریف فلسفه، محورهای فلسفه و مکاتب فلسفی -

 ی ورزش همگانیفلسفه -

 ی ورزش پرورشی)تربیتی(/ تربیت بدنیفلسفه  -

 ی ورزش قهرمانیفلسفه  -

 ایی ورزش حرفهفلسفه  -

 تکالیف یادگیری:

 رهای فلسفه و مکاتب فلسفی تعریف می کند.فلسفه، محو -

 کند.ای را تبیین میی ورزش همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفهفلسفه -

- .... 

 ای و ...( و تاریخی ورزش و تربیت بدنیفصل سوم: مبانی فرهنگی)ادبی، مذهبی، اجتماعی، رسانه

 تعریف فرهنگ و تاریخ -

 مبانی فرهنگی و تاریخی ورزش همگانی -

 رهنگی و تاریخی ورزش پرورشی)تربیتی(/ تربیت بدنیمبانی ف -

 مبانی فرهنگی و تاریخی ورزش قهرمانی -

 ایمبانی فرهنگی و تاریخی ورزش حرفه -

 تکالیف یادگیری: 

 کند.مبانی فرهنگی و تاریخی ورزش قهرمانی و پرورشی را تبیین می  -

 .هدد  تفاوت بین زیربنای فرهنگی ورزش های چهارگانه را توضیح می -

- .... 

 فصل چهارم:  مبانی علمی ورزش و تربیت بدنی

 تعریف علم و علم ورزش -

 علوم سلامت و تندرستی و ورزش -

 پداگوژی ورزشی -

 مدیریت رویدادها و سازمان های ورزشی -

 فیزیولوژی تمرین -

 بیومکانیک کاربردی / بیومکانیک حرکات ورزشی -

 رشد و تکامل حرکتی -
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 شناسی ورزشجامعه  -

 روانشناسی ورزش -

 قتصاد و صنعت ورزشا -

 سیاست در ورزش -

 حقوق ورزشی -

 محیط زیست و ورزش -

 علوم مهندسی در ورزش -

- ... 

 تکالیف عملکردی:

 مصادیق کاربردی علوم ورزشی  را در یکی از ورزش های چهارگانه را به کلاس ارائه می دهد. -

- .... 

 های تخصصی در ورزش و تربیت بدنیفصل پنجم: حرفه

 گریهای آموزشی و مربیحرفه -

 های مربو  به تندرستی و آمادگی جسمانیحرفه -

 های جمعیهای مربو  به رسانهحرفه -

 های ورزشیهای مربو  به مدیریت و رهیری رویدادها و سازمانحرفه -

 تکالیف عملکردی:

 تجارب خود و دیگران در مشاغل مختلف ورزشی را درکلاس ارائه می دهد. -

 می شناسد و تحلیلی از آنها به کلاس ارائه می دهد.انواع حرفه های شناخته شده  ورزشی را  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: نیازمند تالیف است.

 منابع فرعی:

 ، ترجمه: احمد آزاد. تهران: سمت.مبانی تربیت بدنی و ورزش(. 6394وست، دبورا. آ و بوچر، چارلز.آ. ) -

 تهران: جهاد دانشگاهی. تربیت بدنی در آیینه فرهنگ و ادبیات ایران.(. 6344نیکوبخت، محمد.) -

روز: مفاهیم علمی برای نوآوری های عملی؛ مبانی آینده ورزش مدارس )تربیت بدنی( در دنیای ام(. 6396هاگ،  هربرت . ) -
 ، ترجمه: محسن حلاجی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.فلسفی، علمی و پداگوژیکی ورزش مدارس

 . تهران: سمت.تاریخ تربیت بدنی و ورزش(. 6344اسماعیلی، محمدرضا. ) -

. تهران:  دکتر محمد خبیری و فتح الله مسیبی: ترجمهی مدیریت ورزشی. راهنما(. 6396جکسون، راجرز و پالمر، ریچارد. ) -

 کمیته ملی المپیک.
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- Haag, H.; Keskinen K. and Talbot M.(2013). Directory of Sport Science, 6th Edition. Human 

Kinetics. 

- Jackson, R. (2014). SPORT ADMINISTRATION MANUAL. International Olympic Committee. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

  0ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره .

  نمره  66ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

ل ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طو

 تکالیف )یادگیری و عملکردی( ملاک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «آناتومی انسان» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

ختلف تشکیل دهنده آن و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به هم است. آناتومی، مطالعه و شناخت ساختمان بدن انسان و اندام های م 

این ضرورت وجود دارد که تا نسبت به بدن انسان شناخت کافی وجود نداشته باشد، بررسی و تصمیم گیری در مورد انواع حرکاتی 

 که در تربیت بدنی و ورزشی به اجرا در می آید، مشکل خواهد بود. 

شده در زمین بازی و ورزش، تغییراتی در دستگاههای بدن انسان ایجاد می شود که بسیاری از آنها در  در فعالیت های بدنی اجرا

جهت اجرا و برخی از آنها در جهت آسیب خواهد بود. این تغییرات در ابتدا نیاز به شناخت کافی در مورد دستگاههای درگیر دارد 

ر صورت اجرای صحیح حرکات در تربیت بدنی و ورزش چه به لحاظ تا بتوان قضاوت درستی در این میان بدست آورد. به ه

سلامتی و چه به لحاظ ورزشی و قهرمانی، مستلزم شناخت کافی از بدن در زوایای گوناگون است که در این درس به آنها پرداخته 

 می شود.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 علوم و یبدن تیترب تخصص یدارا

 یورزش

 نام درس به فارسی: آناتومی انسان

                                                            Human Anatomyنام درس به انگلیسی:      

 قادر خواهد بود: معلمجودر پایان این واحد یادگیری دانشپیامدهای یادگیری: 

مبانی، اصول و مفاهیم اساسی درآناتومی را تشریح می کند و از آنها در شناخت بیشتر بعد  -

 جسمانی انسان بهره می گیرد.

سیستم اسکلتی بدن )استخوان ها ، مفاصل ، بافت ها وعضلات( را می شناسد و در شناخت و  -

 اجرای حرکات آنها را بکار می گیرد.

اههای مختلف بدن )دستگاه گردش خون وتنفس، دستگاه گوارش، دستگاه عصبی( و دستگ -

 نقش آنها را در فعالیت های جسمانی بیان کرده و کارکرد آنها را بررسی و تحلیل می کند.

از بعد اجرای حرکات مختلف، نموده و توجه به ساختار بدنی انسان به عنوان یک موجود فعال   -

 قرار می دهد.مورد تجزیه و تحلیل 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

  مفاهیم و مبانیفصل اول: 

  تعریف آناتومی و ضرورت ارائه این درس 

  اصطلاحات معمول در آناتومی 

  شناخت وضعیت تشریحی بدن 

 ساختمان سلول 

 سی قرار می دهد. ضرورت و اهمیت آناتومی انسان را از زوایای مختلف مورد برر تکالیف یادگیری:

در کارگروههای کلاسی، بر روی پوستر و یا اسکلت بدن انسان، وضعیت های تشریحی بدن انسان را به نمایش  تکالیف عملکردی:

 می گذارند.

 فصل دوم: استخوان شناسی
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  بافت استخوانی 

      دسته بندی و انواع استخوان های بدن 

   استخوان های اندام فوقانی 

 ندام تحتانی استخوان های ا 

  استخوان های تنه 

  استخوان های سر و گردن 

 با استفاده از اینترنت، تصاویر مربو  به استخوان های ذکر شده را جستجو می کند. تکالیف یادگیری:

 هر یک از استخوان های ذکر شده را بر روی اسکلت بدن انسان نشان می دهد. تکالیف عملکردی:

 فصل سوم: عضله شناسی

 لانی ، انواع آن و ساختار عضله بافت عض 

  عضلات اندام فوقانی 

  عضلات اندام تحتانی 

 عضلات اندام تنه 

 عضلات مهم بدن انسان را نام می برد.  تکالیف یادگیری:

 عضلات بدن انسان را با نام لاتین و فارسی آن در اینترنت جستجو و محل دقیق آنها را در بدن نشان می دهد. تکالیف عملکردی:

 ل چهارم: مفصل شناسیفص

  تعریف مفصل و ساختار آن 

  انواع مفاصل در بدن 

 عملکرد انواع مفاصل در بدن را بیان می کند. تکالیف یادگیری:

نمونه هایی از مفاصل مختلف در بدن انسان را بر روی اسکلت بدن انسان نشان می دهد و تصاویر آنها را از  تکالیف عملکردی:

 اینترنت جستجو می کند.

 فصل پنجم: ساختمان دستگاه گردش خون و تنفس 

  قلب و عروق خونی قلب 

  انواع رگ های خونی 

  گردش خون 

  ساختمان مجاری تنفسی 

  ریه ها و کیسه های هوایی 

  تبادل گاز های تنفسی 

 کارکرد دستگاههای گردش خون و تنفس را در بدن انسان تشریح می کند. تکالیف یادگیری:

      قش دستگاههای گردش خون و تنفس را در انواع حرکات انسان بررسی و نمونه های عملی آن را نشانن تکالیف عملکردی:

 دهد. می

 فصل ششم: ساختمان دستگاه عصبی 

  سلول عصبی و انواع آن 
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 تقسیم بندی دستگاه عصبی 

 دستگاه عصبی خودکار 

  اعصاب حرکتی و اعصاب حسی 

 دکار و ارادی را با هم مقایسه می کند.ساختار دستگاه عصبی خو تکالیف یادگیری:

 در کارگروه کلاسی ساختار عصبی خودکار و ارادی را در انواع فعالیت های روزمره انسان بررسی می کند. تکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 و همیاریراهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. مقدمات آناتومی انسان)رشته تربیت بدنی(. تهران: انتشارات بامداد کتاب.6394رواسی، علی اصغر و قیطاسی، مهدی)

 منابع فرعی:

(. آناتومی انسان برای دانشجویان رشته تربیت بدنی. تهران: انتشارات 6390ی، مجید)افضل پور، محمداسماعیل؛ حامی، جواد و خزای

 بامداد کتاب. 

(. آناتومی و فیزیولوژی انسان)هولز(. ترجمه: ابراهیم، خسرو؛ کوزه چیان، مجید و حسینی، 6393د، شی یر؛ جی، باتلر و ر، لوئیس)

 سیده مونا. تهران: انتشارات حتمی. 

 ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. راهبردهای 2

 ارزشیابی  آغازین:

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «فیزیولوژی انسان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

فیزیولوژی یعنی علم اعمال بدن موجودات زنده، فیزیولوژی علمی است که به بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی دخیل در پیدایش  

یاخته ای حیات پرداخته و از منظر کارکردی تکامل و توالی زندگی را توجیه می کند. شکل های مختلف حیات از موجودات تک 

گرفته تا موجوداتی همچون انسان ها که از ساختمان بسیار پیچیده ای برخوردار بوده و دارای خصوصیات عملی منحصر به فرد و 

ویژه ای هستند در این حوزه بررسی می شوند که خود نشان دهنده قلمرو وسیع این علم است. بنابراین می توان این گستره عظیم 

و شعبه هایی چون فیزیولوژی ویروسی، باکتریایی، یاخته ای، گیاهی، انسانی و بسیاری شاخه های دیگر تقسیم به شاخه ها   علمی را

 کرد. 

فیزیولوژی انسانی که شاخه ای از فیزیولوژی است ما را با مشخصات و فرایندهایی آشنا می کند که انسان را به موجودی توانمند و 

فوق العاده متغیر داخلی و پیرامونی که زندگی را غیر ممکن می سازند، به حیات ادامه دهد.  زنده بدل کرده است تا با وجود شرایط

شناخت و کارکرد دستگاههای مختلف بدن انسان باعث می شود تا با گستره بهتری نسبت به فعالیت های بدنی در انسان تصمیم 

مود. بدون شک این شناخت محدودیت های بدنی انسان را نیز گیری کرد و نسبت به این توانمندی ها، میزان فعالیت ها را مشخص ن

 می تواند برای ما مشخص کند که در برنامه ریزی ها می تواند موثر باشد. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 آناتومی انساننیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

 علوم و یبدن تیترب تخصص یادار

 یورزش

 نام درس به فارسی: فیزیولوژی  انسان

                                    Human Physiology         :             نام درس به انگلیسی

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

ی های موجود زنده را بیان می کند و در چرخه زیستی مرد بررسی مبانی علوم زیستی و ویژگ -

 قرار می دهد. 

نحوه عملکرد وکارکرد دستگاههای مختلف بدن انسان را تشریح می کند و کاربرد آنها را در  -

 فعالیت های بدنی بیان می کند.

کارکرد آنها نقش غدد درون ریز در کنترل فعالیت اندام های بدن انسان را بیان می کند و از  -

 اطلاع حاصل می کند.

های بدنی را بررسی کرده و نقش هریک را کارکرد دستگاههای مختلف بدن در اجرای فعالیت -

 در این فعالیت ها تشریح می کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: مبانی علوم زیستی 

 ولوژی کلیات و تعاریف مربو  به زیست شناسی و فیزی 

  تفاوت فیزیولوژی با آناتومی 

  ویژگی های موجود زنده 

  چرخه زیستی و تکاملی 

  سلول و اجزای آن 
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 فصل دوم: وراثت و تکامل در انسان         

  تاریخچه علم وراثت و قوانین مندل 

  نظریه های لامارک و داروین در مورد تکامل در انسان 

    موتاسیون ) جهش ( ژنی 

 ولوژی دستگاه گردش خون وتنفسفصل سوم: فیزی

  فیزیولوژی قلب و  ریه 

  گردش خون در بدن و تنفس سلولی 

  انواع عروق خونی در بدن و حجم های ریوی 

  خون و مایع بافتی و لنف 

 فصل چهارم: فیزیولوژی غدد

  غدد درون ریز و برون ریز 

 نقش هورمونی غدد درون ریز در کسب تعادل جسمانی 

 ی سلول هدف تاثیر هورمون بر رو 

 انواع هورمون های مترشحه از غدد 

 فصل پنجم: فیزیولوژی بافت عضلانی

  دسته بندی عضلات 

  ساختار عضله اسکلتی 

  تغییرات مکانیکی و شیمیایی عضله 

  انقباض عضلانی 

 فصل ششم:

  گوارش 

  اعمال روده کوچک ، روده بزرگ و معده در گوارش 

  اعمال کبد در گوارش 

 یس و یادگیری. راهبردهای تدر0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ی و علوم ورزشی(. تهران: انتشارات بامداد کتاب.(. فیزیولوژی انسان)ویژه دانشجویان تربیت بدن6394رحمانی نیا، فرهاد)

 (.  فیزیولوژی انسان. ترجمه: گائینی، عباس و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.6394دانیل، مک لوگلین و همکاران )

 منابع فرعی:
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راهیم، خسرو؛ کوزه چیان، مجید و حسینی، (. آناتومی و فیزیولوژی انسان)هولز(. ترجمه: اب6393د، شی یر؛ جی، باتلر و ر، لوئیس)

 سیده مونا. تهران: انتشارات حتمی. 

 (. فیزیولوژی انسان)ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی(. گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.6396اراضی، حمید و همکاران)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 ارزشیابی  آغازین:

 نمره 4تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو     ارزشیابی

 نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «فیزیولوژی ورزش و علم تمرین»سرفصل درس 

 آن: . معرفی درس و منطق 9

عرصه فعالیت های ورزشی گستره وسیعی دارد و از پیچیدگی خاصی برخوردار است. انسان با توجه به ویژگی های جسمانی خود  

و نوع خلقتش، به منظور سلامتی خود نیازمند فعالیت بدنی در طول زندگی است. انجام این فعالیت ها مستلزم آن است تا با شناخت 

یت ها در بدن، نحوه اجرای صحیح و برنامه ریزی شده آنها را بشناسد و بتواند یک برنامه متناسب با کافی از تاثیرات این فعال

 ویژگی ها و شرایط جسمانی در سراسر زندگی، این برنامه ریزی را به اجرا در آورده و از آن بهره مند گردد.

ش و علم تمرین، اثرات فعالیت های بدنی و ورزش از بنابراین در این درس ضمن توجه کافی به مبانی و مفاهیم فیزیولوژی ورز

جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد و برای اجرای صحیح یک فعالیت بدنی مناسب از اصول علمی بهره جسته و شرایط 

 عملی مفیدی را برای این گونه فعالیت ها رقم می زند. 

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:  

 3تعداد واحد:  

 60تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 فیزیولوژی انساننیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 نام درس به فارسی: فیزیولوژی ورزش و علم تمرین

 Sport physiology & exercise science                   نام درس به انگلیسی:      

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

مبانی و مفاهیم فیزیولوژی ورزشی را تشریح کند و با بهره مندی از شناخت دستگاههای مختلف  -

 بدن، عملکرد آنها را در فعالیت های بدنی و ورزش مورد بررسی قرار دهد. 

انسان را بیان کند و نحوه کارکرد آنها را بررسی و تحلیل می سیستم های انرژی موجود در بدن  -

 کند و برنامه ریزی تقویت این سیستم ها را در فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی بکار گیرد.

توانایی خود را  در یافته های علمی در مورد فیزیولوژی ورزش و علم تمرین بالا می برد و ضمن  -

ای بدنی در جهت سلامتی، زمینه ایجاد انگیزه در اجرای این فعالیت ها تشریح آثار متبت فعالیت ه

را مورد بررسی قرار می دهد و برای سلامت خود در طول عمر برنامه منظم تمرین و فعالیت بدنی 

 طراحی کند.

اصول علمی تمرین را بیان کند و برای برنامه ریزی تمرینی دوره های مختلف تحصیلی مدرسه،  -

 کار گیرد.آنها را ب

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم فیزیولوژی ورزش و فعالیت های بدنی 

 بررسی سیر تاریخی و طرح دیدگاههای مختلف در فیزیولوژی ورزش

 مسائل کلی فیزیولوژی ورزش و نقش آن در فعالیت های ورزشی  

 ضرورت کسب آمادگی جسمانی 

 های تولید انرژیم: دستگاهفصل دو

 سیستم انرژی فسفاژن 

 سیستم انرژی اسیدلاکتیک 

 سیستم انرژی هوازی 
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 مقایسه سیستم های انرژی هوازی و غیر هوازی 

 مصرف انرژی در حالت استراحت و ورزش 

 سیستم های مختلف انرژی را از حیث کاربرد آنها تحلیل کرده و مقایسه می کند.  تکالیف یادگیری:

در کارگروه کلاسی هر یک از رشته های ورزشی را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و سهم هرکدام از سیستم  کالیف عملکردی:ت

 های انرژی را در آنها مشخص کند.

 فصل سوم: ورزش و عضلات اسکلتی

 مروری بر ساختمان عضلات اسکلتی

 نقش عضلات اسکلتی و ورزش 

 سازگاری ها ( عضلات اسکلتی و تمرینات مقاومتی )

 کوفتگی عضلانی در تمرینات ورزشی 

 طراحی و برنامه ریزی تمرینات مقاومتی 

 تاثیر جسمی بر عضلات و نقش ویژه سیستم عصبی 

 تاثیر حرکتی بر عضلات و نقش ویژه سیستم عصبی 

عضلانی را با این گونه : اجرای تمرینات مقاومتی بررسی را بررسی کرده و نحوه تقویت قدرت و استقامت تکالیف یادگیری

 تمرینات مشخص می کند.

برای گروههای عضلاتی مختلف بدن، با استفاده از انواع تمرینات مقاومتی، برنامه تمرینی قدرت و استقامت  تکالیف عملکردی:

 عضلانی تنظیم و به اجرا می گذارد.

 فصل چهارم: ورزش و دستگاه تنفس

 سازگاری دستگاه تنفس با ورزش 

 حاصل از سازگاری دستگاه تنفسی و ورزش تغییرات 

 تبادلات گازی در عضلات 

 محدودیت های تنفسی در اجرای فعالیت های ورزشی 

 فعالیت های میدانی تاثیر گذار بر روی سیستم تنفسی را مشخص می کند. تکالیف یادگیری:

 نی مربو  برنامه ریزی و اجرا می کند. فعالیت های میدانی مشخص شده را با توجه به ویژگی های تمری تکالیف عملکردی:

 فصل پنجم: ورزش و قلب و عروق

 مروری بر ساختار قلب و عروق 

 سازگاری قلب و عروق در ورزش 

 تاثیر تمرینات مختلف روی قلب و عروق 

 واکنش قلب به تمرینات هوازی و غیر هوازی 

 تعیین شدت تمرین با ضربان قلب 

 بدنی  خون رسانی عضلات در فعالیت های

در کارگروه کلاسی، تمرینات هوازی و غیرهوازی را با هم مقایسه می کند و آثار آن را بر روی سیستم قلبی و  تکالیف یادگیری:

 عروقی مورد بررسی قرار می دهد.



 

  660 

 

 جرا می گذارد. برای هر کدام از تمرینات هوازی و غیرهوازی  مطابق با اصول علمی، برنامه تمرینی تنظیم و به اتکالیف عملکردی: 

 فصل ششم: مفاهیم علم تمرین

 تعریف علم تمرین، آمادگی وآمادگی جسمانی

 سازگاری باتمرین

 اصول تمرین

 برای اصول تمرین، نمونه های بارز و مصداق های عینی مشخص می کند. تکالیف یادگیری:

 ی گیرد.در اجرای تمرینات ورزشی، اصول مربو  به تمرینات را بکار م تکالیف عملکردی:

 فصل هفتم: انواع روش های تمرین و متغیر های آن 

 تمرینات ایستگاهی)دایره ای( 

 تمرینات تناوبی )اینتروال( 

 تمرینات تداومی

 حجم تمرین

 شدت تمرین 

 تراکم تمرین

 بی تمرینی 

 بیش تمرینی

 تعدیل تمرین

یک را مشخص و برای هر یک از رشته های ورزشی، انواع تمرینات ورزشی را با هم مقایسه و تاثیرات هر  تکالیف یادگیری:

 لیستی از روش های تمرینی مناسب تهیه می کند.

 نمونه تمرین های یاد شده در بالا را در گروههای کلاسی برنامه ریزی و به اجرا می گذارد.  تکالیف عملکردی:

 فصل هشتم: برنامه ریزی تمرین

 تمرینات هوازی و اصول مربو  به آن  -

 ینات بی هوازی و اصول مربو  به آنتمر -

 تمرینات مقاومتی و اصول مربو  به آن  -

 تمرینات سرعتی و چابکی و اصول مربو  به آن  -

رشته ورزشی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نوع تمرینات بالا و اصول مربو  به آن را مشخص می  تکالیف یادگیری:

 کند.

 ن قابلیت های جسمانی مورد نیاز رشته ورزشی خود، برای تقویت آن برنامه تمرینی طراحی می کند.ضمن تعیی تکالیف عملکردی:

 فصل نهم: زمان بندی تمرینات

 جلسات تمرین -

 چرخه روزانه و هفتگی تمرین -

 چرخه ماهانه تمرین -

 چرخه سالانه تمرین -
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 برنامه زمان بندی رشته های ورزشی تیمی -

 شته های ورزشی انفرادیبرنامه زمان بندی ر -

 در کارگروه کلاسی، نحوه برنامه ریزی تمرینات در ورزش های انفرادی وگروهی را با هم مقایسه کنند. تکالیف یادگیری:

 برای هریک از رشته های ورزشی منتخب، برنامه های تمرینی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تنظیم نماید. تکالیف عملکردی:

 گشت به حالت اولیه و ریکاوریفصل دهم: باز 

 بازیافت یا نوسازی  -

 نقش بازگشت به حالت اولیه بعد ازتمرینات -

 عوامل موثر بر بازیافت و بازسازی عضلانی ورزشکاران -

 نقش تغذیه در بازگشت به حالت اولیه و ریکاوری -

 ا بررسی کند.نحوه ریکاوری/ بازگشت به حالت اولیه در تمرینات مختلف ر تکالیف یادگیری:

نوع بازگشت به حالت اولیه / ریکاوری در رشته ورزشی مورد نظر خود را تعیین و نحوه اجرای آن را طراحی  تکالیف عملکردی:

 و بصورت نمونه پیاده سازی کند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 و پاسخ و همیاری راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه: معینی، ضیاء و همکاران. تهران: انتشارات مبتکران.6393جک.اچ، ویلمور و همکاران)

شناسی تمرین)علم تمرین(. ترجمه: کردی، محمدرضا و فرامرزی، محمد. تهران: انتشارات  (. نظریه و روش6346تئودور.آ، بومپا)

 سمت. 

 منابع فرعی:

(. زمان بندی تمرین. ترجمه: سیاهکوهیان، معرفت؛ آقاعلی نژاد، حمید و رجبی، حمید. تهران: انتشارات 6393تئودور.آ، بومپا)

 حتمی. 

احی تمرین. ترجمه: آوندی، سیدعلی و خرمی پور، کیوان. سمنان: انتشارات در طر NSCA(. راهنمای 6390جی.آر، هافمن)

 دانشگاه سمنان.

 (. فیزیولوژی ورزشی کاربردی. تهران: انتشارات سمت.6396کاشف، مجید)

(. بازگشت به حالت اولیه، حالت مطلوب در ورزش. ترجمه: خواجوی، نعیما و رجبی، حمید. تهران: 6340ادموند.آر، بورک)

 شارات بامداد کتاب.انت

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی آغازین: 
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 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4ترم  (: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول Port Folioکارپوشه )
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 «و کنترل وزن تغذیه ورزشی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

غذایی زیادی را مصرف می کند، بدون آنکه از کم و کیف آن با اطلاع باشد. تغذیه روزانه تابع شرایطی دانسان در طول روز موا 

امین کند. رفع گرسنگی شاید یکی از ساده ترین هدف است که می بایست در طول روز به مصرف برسد و نیازهای بدن انسان را ت

های مصرف غذایی باشد، ولی تامین نیازهای تغذیه ای بدن از اولویت هایی است که پرداختن به آن، انسان را در طول زندگی از 

 مشکلات زیادی پرهیز می دارد.

تر از شرایط معمول دارند. اینکه چه نوع فعالیتی انجام می افرادی که به فعالیت بدنی و ورزش می پردازند، مسلما نیاز تغذیه ای فرا

دهند و به چه منظوری بدان می پردازند، همگی تعیین کننده نیازهای تغذیه ای است. به این عوامل، جنسیت، سن، میزان فعالیت و... 

فعالیت بدنی و ورزش با مشکلات کمتری  را نیز باید اضافه کرد. لذا توجه کافی به همه این عوامل باعث می شود تا در پرداختن به

مواجه شد و یا پس از آن بدن با کمبود مواد غذایی مورد نیاز مواجه نشود. همه اینها مواردی هستند تا شخص از مفاهیم و مبانی 

زش، نیازهای بدنی تغذیه مطلع بوده، نیازهای تغذیه ای را بشناسد، برای کنترل وزن برنامه داشته باشد و در قبل، حین و بعد از ور

 خود را تامین کند.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

  و کنترل وزن نام درس به فارسی: تغذیه ورزشی

         Sport Nutrition & weight control                      نام درس به انگلیسی: 

قادر خواهد  معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: اهداف/

 بود:

مفاهیم مربو  به تغذیه و مواد غذایی را بیان کند و کاربرد آنها را در یک برنامه غذایی بررسی  -

 کند.

و در تنظیم برنامه غذایی مناسب ورزشکاران قبل، حین و بعد از فعالیت  بشناسدنیازهای غذایی را  -

 بکار گیرد. ، آنها راهای ورزشی

وزن مطلوب را اندازه گیری کند و با توجه به میزان کالری مواد غذایی، برای کنترل وزن)تناسب  -

 وزن( برنامه تنظیم کند.

 آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت5

 فصل اول: کلیات 

 مفاهیم مواد غذایی انرژی زا و غیرانرژی زا، تعاریف و

 اهمیت رژیم غذایی متعادل برای انسان 

 عادات غذا خوردن در شرایط متناسب 

 رژیم غذایی متعادل 

 تکالیف یادگیری: در کارگروه کلاسی، اهمیت رژیم غذایی مناسب و عادات غذا خوردن را بررسی می کند. 

 یف عملکردی: عادات غذایی نامناسب را لیست می کند و یک رژیم غذایی متعادل می نویسد.تکال

 فصل دوم:  نیازهای غذایی ورزشکاران 

  آن کربوهیدرات ها و عملکرد ورزشی
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 آنچربی ها و عملکرد ورزشی 

 آنپروتئین ها و عملکرد ورزشی 

 بررسی و از نظر میزان کالری مقایسه  کند.  تکالیف یادگیری: نقش مواد غذایی را در فعالیت های ورزشی

 تکالیف عملکردی: با توجه به رشته ورزشی و سن ورزشکاران، نیاز های غذایی یک رشته ورزشی را تعیین  کند. 

 فصل سوم: سایر نیازهای تغذیه ای ورزشکاران  

 نقش مایعات در فعالیت های ورزشی 

 نیازهای ویتامینی ورزشکاران 

 و فعالیت ورزشیاملاح معدنی 

 تکالیف یادگیری: اهمیت مصرف آب، املاح معدنی و ویتامین ها را تشریح می کند و میزان مصرف آنها را مورد بررسی قرار دهد. 

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، باتوجه به نیازهای ورزشکاران و نوع رشته ورزشی، جدولی از ویتامین ها و املاح معدنی و 

 سط مصرف آنها را تعیین کند. مقادیر متو

 فصل چهارم:  تغذیه و تمرین های ورزشی 

 تغذیه قبل از تمرین و مسابقه 

 تغذیه هنگام تمرین و مسابقه  

 تغذیه بعد از تمرین و مسابقه 

 تکالیف یادگیری: نقش تغذیه در قبل، هنگام و بعد از ورزش را بررسی می کند و اختلاف آنها را بیان کند. 

عملکردی: در کارگروه کلاسی، سرفصل های تغذیه ای قبل، هنگام و بعد از ورزش را با توجه به نوع رشته ورزشی  تکالیف

 فهرست کند.

 فصل پنجم: تغذیه و کنترل وزن 

 نقش تغذیه در کاهش وزن 

 نقش تغذیه در افزایش وزن 

 وزن مطلوب 

 تعیین کالری مصرفی روزانه 

 ای را برای داشتن یک ورزن مطلوب با توجه به قد معین کند. تکالیف یادگیری: نیازهای تغذیه 

تکالیف عملکردی: وزن مطلوب خود را محاسبه، میزان افزایش یا کاهش وزن را مشخص، کالری مصرفی روزانه را تعیین و در 

 صورت لزوم، برای رسیدن به وزن مطلوب یک برنامه مناسب تنظیم کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
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 (. اصول تغذیه و ورزش. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور6390رمضانپور، محمدرضا)

(. راهنمای کامل تغذیه ورزشی. ترجمه: گائینی، عباسعلی؛ شفیعی نیک، لیلا و رمضانی، نسرین. تهران: انتشارات 6396نیتا، بین)آ

 سمت.

 منابع فرعی:

(. تغذیه ورزشی)مقدمه ای بر تولید انرژی و عملکرد ورزشی(. ترجمه: محبی، 6396آسکر.ای، جاکندروپ و مایکل، گلیسون)

 و روحانی، هادی. تهران: انتشارات حتمیحمید؛ نوری، رضا 

 (. مبانی تغذیه ورزشی. ترجمه: محبی، حمید و فرامرزی، محمد. تهران: انتشارات سمت.6393فرد، برونسی و سرستار، کارگیل)  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی آغازین:

 نمره 4یت های مربو    ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعال

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «کاربرد آمار در تربیت بدنی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

ست. از ساده ترین فعالیت ها گرفته تا پیچیده ترین پژوهش ها، می توان نقش آمار در تمامی جهات زندگی انسان بسیار گسترده ا

آمار را بسیار با اهمیت تلقی کرد. تربیت بدنی نیز از این قاعده مستتنی نبوده و نیازمند بکارگیری روش های مختلف آماری است. 

لازم است تا از روش جمع آوری آنها گرفته تا دسته  برای استفاده مطلوب تر از اطلاعات و داده های بدست آمده در تربیت بدنی،

 بندی و توصیف آنها از علم آمار استفاده کرد.

یک معلم تربیت بدنی در طول سال تحصیلی اطلاعات زیادی را از کلاس درس خود بدست می آورد که اگر بخواهد از آنها 

لم آمار و روشی مدنظر در این علم استفاده کرده و در انسجام استفاده درست و منطقی داشته باشد، ضرورت دارد تا با بکارگیری ع

داده ها، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه مناسب کمک بگیرد. این درس می کوشد تا با ساده ترین شیوه ها، آنچه را که از علم آمار در 

علمی و منطقی به ارزیابی و ارائه  تربیت بدنی مورد نیاز معلمان تربیت بدنی است، در اختیار قرار دهد تا با کمک یک روش

 نظرات، بطور علمی و منطقی عمل نماید. 

 مشخصات درس 

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 در تربیت بدنینام درس به فارسی: کاربرد آمار 

       statistical application in  physical educationنام درس به انگلیسی:     

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

 مفهوم و اهمیت آمار را بیان نموده و کاربرد آن را در تربیت بدنی مشخص می کند. -

صیفی را فرا گرفته، محاسبات آن را انجام داده و در داده های تربیت بدنی از روش های آمار تو

 آنها استفاده می کند.

نحوه رسم نمودارهای آماری را تشریح می کند و برای نمایش داده های بدست آمده از تربیت  -

 بدنی از آنها استفاده می کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 اول: مفاهیم وکلیات فصل 

 مفهوم علم آمار و اهمیت و ضرورت آن

 آمار توصیفی و استنباطی 

 آمارپارامتریک و غیرپارامتریک 

 اهمیت فراگیری آمار

 تکالیف یادگیری:  دلیل اینکه چرا باید آمار را یاد بگیریم، بطور کامل تشریح می کند.

پارامتریک و غیرپارامتریک در داده های تربیت بدنی را دسته بندی      تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، مصداق های آمار

 می کند.

 فصل دوم: علامت جمع در آمار و قواعد آن 

 علامت جمع در آمار 
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 کاربرد علامت جمع 

 قواعد جمع 

 تکالیف یادگیری: مفهوم علامت جمع در آمار را بیان می کند.  

 آماری را به درستی انجام می دهد.تکالیف عملکردی: تمرینات مربو  به جمع 

 فصل سوم: مفاهیم و مقیاس های اندازه گیری 

 تعریف جامعه ، پارامتر ، متغیر ، نمونه و آمار

 مقیاس های اندازه گیری 

 انواع متغیر  

 کرانه اعداد 

 سرراست کردن اعداد اعشاری 

 ی کند. تکالیف یادگیری: تفاوت ها و شباهت های مقیاس های آماری را مشخص م

تکالیف عملکردی: با توجه به متغیرهای موجود در داده های تربیت بدنی، آنها را تعیین نموده و در هر کدام مقیاس اندازه گیری 

 بکار رفته را معین می کند. 

 فصل چهارم: جدول توزیع فراوانی ها و نمودارهای آماری

 خلاصه کردن اطلاعات خام 

 فراوانی تجمعی  فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی ،

 طبقه بندی کردن اطلاعات خام 

 نمودار دایره ای 

 نمودار نقطه ای 

 نمودار خطی 

 نمودار ستونی 

تکالیف یادگیری: یک جدول توزیع فراوانی را رسم کرده و خصوصیات آن را توصیف می کند و نحوه رسم نمودارهای مربو   

 به آنها را مشخص می کند.  

مونه از آزمون های انجام شده در بخش تربیت بدنی مدرسه را تهیه، جدول توزیع مربو  به آن را طراحی تکالیف عملکردی: یک ن

 و رسم می کند و نمودارهای مورد نظر آن را رسم می کند.

 فصل پنجم: شاخص های گرایش به مرکز 

 میانگین 

 میانه 

 نما یا مد 

 های گرایش به مرکز را تشریح می کند.  تکالیف یادگیری: تفاوت ها، شباهت ها و بکارگیری شاخص

تکالیف عملکردی: در یک نمونه داده های جمع آوری شده از درس تربیت بدنی مدرسه، شاخص های گرایش به مرکز را محاسبه 

 می کند.

 فصل ششم: شاخص های پراکندگی  
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 مقایسه میانگین ، میانه و نما

 دامنه تغییرات 

 ر ( انحراف استاندارد ) انحراف معیا

 واریانس 

 ویژگی های واریانس و انحراف استاندارد

 تکالیف یادگیری: با توجه به شاخص های پراکندگی و کاربرد هریک، با اهمیت ترین آنها را با دلیل و استدلال بیان می کند. 

 ا محاسبه می کند.تکالیف عملکردی: در نمونه داده های جمع آوری شده از درس تربیت بدنی مدرسه، شاخص های پراکندگی ر

 فصل هفتم : منحنی طبیعی و نمرات استاندارد

 منحنی طبیعی

 منحنی های کجی دار

 Zنمرات استاندارد

 Tنمرات استاندارد 

را  Z، Tرا و نمرات استاندارد تکالیف یادگیری : منحنی طبیعی و ویژگی های آن وسطوح زیر منحنی و منحنی های کجی دار 

 تشریح می کند.

محاسبه سطوح زیر منحنی و  کردی:در نمونه های مختلف گردآوری شده قادر به ترسیم و تشخیص نوع منحنی بوده وتکالیف عمل

 تخمین اعداد استانداردو کاربرد آن می باشد. 

 فصل هشتم : انواع همبستگی و کاربرد آن 
 ضریب همبستگی پیرسون 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 ون و اسپیرمن و کاربرد آنها را درک کرده و تفاوت آن ها را بیان می کند.تکالیف یادگیری : ضریب همبستگی پیرس

  تکالیف عملکردی : در نمونه های جمع آوری شده ضرایب همبستگی را محاسبه و تفسیر می کند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 پاسخ و همیاری راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. ریاضیات پایه و مقدمات آمار. تهران: انتشارات سمت.6396امیرتاش، علی محمد و حاتمی، امیدوار)

یفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: انتشارات بامداد (. آمار توص6396الهی، علیرضا؛ کلانتری، عظیم و کلانتری، حسنعلی)

 کتاب.

 منابع فرعی:

 (. آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی. ترجمه: دلاور، علی تهران: انتشارات رشد.6394لوئیس، کوهن و مایکل، هالیدی)
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی آغازین: 

 نمره 4: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    ارزشیابی تکوینی

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «)با رویکرد ورزش مدارس( مدیریت رویدادهای ورزشی»سرفصل درس 

 : . معرفی درس و منطق آن9

ریزی که از ارکان علم اداره کلاس درس یکی از ضروریات و نیازهای اساسی یک معلم است. این امر بدون نظارت و برنامه 

 –مدیریت است، امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، ارزیابی های لازم در طول سال تحصیلی و هدایت صحیح فرایند یاددهی 

می بسیار مشکل خواهد بود. در این راستا علم مدیریت کلیدی است که راهگشای این یادگیری، بدون بکارگیری شیوه مستدل و عل

 امر مهم است.

بدنی در مدرسه از گستره وسیعی برخوردار است و هدایت آن روش مناسبی را طلب می کند که علم مدیریت های تربیتفعالیت

ریزی، هدایت، قات و رقابت ها و... همگی نیازمند برنامههای متعدد، مسابچاره ساز آن است. نحوه اداره کلاس درس، فعالیت

نظارت و اجرا است. مهم تر اینکه معلم به تنهایی در عرصه عملی ساختن آنها تقریبا شرایط خاصی را دارد و برای هدایت این 

از علم مدیریت است که با طرح فرایند لازم است تا از همه امکانات موجود بهره کافی و وافی را ببرد. این امر در سایه استفاده 

 بدنی قرار دهد. مباحث مرتبط می تواند ابزارهای لازم را در اختیار معلم تربیت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

اصول  و مبانینیاز: دروس پیش

 بدنی و تربیت ورزش

 استاد متخصص برای تدریس:

بدنی و علوم ای تخصص تربیتدار

 ورزشی

 )با رویکرد ورزش مدارس(مدیریت رویدادهای ورزشینام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

   Management sports events(with sport schools approach)                 

 :در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بودپیامدهای یادگیری: 

پردازد و سازمان های ورزشی بمفاهیم مدیریت را تشریح کند، به بررسی تئوری های مدیریت  -

 داخلی و بین المللی را شناسایی و وظایف آنها را تحلیل کند.

نظر اسلام را در مورد رقابت و مسابقه بیان کند و راهکارهای مورد نظر آن را استخراج و نحوه  -

 د نظر در دین اسلام را مورد بررسی قرار دهد.عملیاتی کردن آداب و احکام مور

اصول، شیوه ها و ضوابط مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی را بیان کند و در مدیریت  -

 کلاس درس و اجرای مسابقات ورزشی آنها را بکار گیرد.

در انجام وظایف محوله در ساعت درس تربیت بدنی احساس وظیفه کند و برای غنای آن و  -

 ریزی و اجرا کند.برنامه های متنوع برنامه ،قات فراغت دانش آموزاناو

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 

 فصل اول: کلیات 

 تاریخچه و ضرورت  علم مدیریت در تربیت بدنی -

 تعریف مدیریت  -

 مدیریت و رهبری  -

 تئوری های مدیریت  -

 ی های آننظر اسلام در مورد رقابت و مسابقه و ویژگ -

تجزیه و تحلیل مورد بدنی را بیان کند و در این راستا تئوری های مدیریت را تکالیف یادگیری: ضرورت علم مدیریت در تربیت

 قرار دهد. 



 

  644 

 

نظرات اسلام در مورد مسابقات را بررسی کرده و راهکارهای مورد نظر آن را استخراج و تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، 

 د.مشخص نماین

 فصل دوم: آشنایی با سازمان های ورزشی داخلی و بین المللی ورزشی

 سازمان تربیت بدنی  -

 پارالمپیک کمیته ملی کمیته ملی المپیک و  -

 تشکیلات ورزشی کشورهای اسلامی -

 تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش  -

 تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  -

 فدراسیون های ورزشی  -

 پارالمپیک و کمیته بین المللی المللی المپیک کمیته بین  -

 فدراسیون های بین المللی ورزشی  -

 ادارات کل تربیت بدنی استان ها  -

 تربیت بدنی نهادها وسازمان ها -

بدنی در داخل و خارج کشور را شناسایی و دسته بندی کرده و سلسه مراتب آنها را تکالیف یادگیری: نهادها و سازمان های تربیت

 کند. مشخص 

تکالیف عملکردی: بامراجعه به منابع و مبادی ذیربط نسبت به حیطه کاری و شرح وظایف یکی از سازمان های ورزشی که برای او 

 تعیین شده، گزارش تهیه نموده و به کلاس ارائه نماید.

 

 سازماندهی در تربیت بدنی  فصل سوم: مدیریت، برنامه ریزی و

 مفاهیم اساسی در برنامه ریزی  -

 برنامه ریزی در تربیت بدنی  -

 سازماندهی درتربیت بدنی -

 چارت سازمانی مسابقات و شرح وظایف  -

 نحوه تشکیل جلسات و شوراها  -

 ارزیابی مسابقات  -

 افتتاحیه و اختتامیه مسابقات  -

ا، نقطه نظرات ریزی و سازماندهی آنهبدنی مدرسه را مشخص و نسبت به برنامهتکالیف یادگیری: برنامه های مد نظر در تربیت

 اجرایی خود را بیان کند.  

ریزی، سازماندهی و اجرای مسابقات در مدرسه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، برنامه

 و مناسب ترین شیوه اجرا را برای این گونه مسابقات را اتخاذ نمایند.

 

 زشی م: مدیریت اجرای مسابقات ورچهارفصل 

 مراحل تصمیم گیری جدول مسابقات  -
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 انواع جدول مسابقات  -

 نحوه تنظیم گزارشات مربو  به مسابقات ورزشی  -

 تکالیف یادگیری: مراحل تصمیم گیری در مورد یک مسابقه را بیان کرده و برای آن یک چک لیست تهیه کند.  

 به مراحل تصمیم گیری، یک جدول مسابقه تنظیم کند.تکالیف عملکردی: برای یک دوره مسابقات به انتخاب خود، با توجه 

 

 م: مدیریت اجرای اردوها، اعزام کاروان ها و تیم های و ورزشی پنجفصل 

 برنامه ریزی فعالیت های اردو  -

 سازماندهی اردو  -

 امکانات و تجهیزات اردو  -

 برنامه ریزی اعزام داخلی  -مراقبت های اردو  -

 برنامه ریزی اعزام برون مرزی  -

 ظایف سرپرست کاروان و تیم ورزشیو -

تکالیف یادگیری: در کارگروه کلاسی، مراحل اجرای یک اردوی ورزشی و یا یک تیم ورزشی به مسابقات را در یک جدول 

 صورت چک لیست در جدول تعیین کند. مشخص و مراحل اجرایی آن را به

 رون استانی طراحی و اجرا شود.تکالیف عملکردی: برای کلاس یک اردوی ورزشی درون استانی و یا ب

 

 ورزش مدارسم: برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ششفصل 

 های فوق برنامه در درس تربیت بدنیمفهوم و کارکرد فعالیت -

 ساختار و تشکیلات اجرای فوق برنامه های ورزشی مدارس -

 فوق برنامه های مکمل درس تربیت بدنی -

 اردوهای ورزشی  -

 حیا  پویا -

 زشی مسابقات ور -

 اردوهای ورزشی -

 ورزش آغازین مدرسه -

 کانون های ورزشی -

های مکمل معرفی شده و آنچه که در مدرسه انجام می شود را مورد بررسی قرار تکالیف یادگیری: در کارگروه کلاسی، فعالیت

 دهد.

 ی گروه را  ارائه کند.های مکمل در محیط ورزشی به اجرا گذاشته و ارزیابتکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، فعالیت

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری
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 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 پیشنهاد تالیف منابع اصلی:

 منابع فرعی:

 (. مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی. تهران: انتشارات بامداد کتاب.6394میدی، مهرزاد)ح

 (. مدیریت رویدادهای ورزشی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید رجایی.6394بنیان، عباس و نظری مادونی، عباس)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی  آغازین:

 نمره 4های مربو    ی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیتارزشیابی تکوین

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 نمره 4های انجام گرفته در طول ترم  (: بررسی گزارش ها و فعالیتPort Folioکارپوشه )
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 «حقوق ورزشی با ملاحظات قوانین اسلامی»سرفصل درس 

 آن:  . معرفی درس و منطق9

فعالیت های ورزشی و محیط های مربو  به آن هریک به دلایل خاص همواره باوقایع وحوادث گوناگون روبه رو بوده اند. این  

حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از قبیل ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند نقص عضو و... ادامه دارد. عدم اطلاع 

ونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه جامعه ورزشی از نتایج قان

حقوق  .های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، برگسترش کمی وکیفی آنها همواره افزوده است

ت های قانونی همه کسانی که به نحوی با فعالیت های ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف، اختیارات و مسئولی

ورزشی درگیرهستند، روشن می سازد. به عبارتی مطالعه حقوق ورزش به جامعه ورزشی می آموزد که چگونه باید در فعالیت های 

اجتماعی و جبران ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که نهایتأ به مجازات محرومیت از حقوق 

 ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنها نسازد. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 وانین اسلامینام درس به فارسی: حقوق ورزشی با ملاحظات ق

               Sport Low with Islamic rules considerationsنام درس به انگلیسی: 

قادر خواهد  معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: اهداف/

 بود:

 حقوق ورزشی و قواعد آن را بیان کند و مصداق های مربو  به آن را در مدرسه مشخص کند. -

بت به حقوق مربو  اماکن ورزشی و تجهیزات آن آگاه بوده و شرایط ایمنی را برای فعالیت نس -

 های ورزشی مهیا می کند.

به نقش خود در پیشگیری از جرائم و حوادث ورزشی واقف بوده و ضوابط و قوانین مربو  به  -

 یگران گوشزد کند. اجرای فعالیت های ورزشی را رعایت کند و در مواقع ضروری آنها را نیز به د

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم 

 تعریف حقوق و اوصاف قواعد حقوقی   -

 منابع حقوق   -

 تعریف و اهداف حقوق ورزشی   -

 تاریخچه حقوق ورزشی  -

 حقوق ورزشی در اسلام و حقوق ایران    -

 سی جایگاه ورزش در قانون اسا  - 

 فصل دوم: مسئولیت های قانونی و انواع آن 

 مسئولیت کیفری   -

 جرم و ارکان آن  -
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 انواع مجازات   -

 مسئولیت مدنی و ارکان آن  -

 تکالیف یادگیری:  

تکالیف عملکردی: دانشجویان با تشکیل گروه های کاری با همکاری استاد، مصادیق مربو  به جرم های  ورزشی را در رشته های 

 تلف مشخص نمایند . مخ

 فصل سوم: مسئولیت های حقوقی ناشی از عملیات ورزشی 

 علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی    -

 تحلیل حقوقی قانون مجازات اسلامی   -

 تکالیف یادگیری:  

حوادث  ناشی از عملیات تکالیف عملکردی: دانشجویان با انجام بحث گروهی به روش مباحته، مصادیق بارز دلایل جرم نبودن 

 ورزشی را تعیین نمایند .

 فصل چهارم: مسئولیت های قانونی مدیران در ورزش 

 تعریف و انواع مدیران در ورزش   -

 وظایف حقوقی مدیران فنی در ورزش   -

 مصادیق وظایف حقوقی مدیران فنی   -

 توجه به شرایط جوی در ورزش   -

 کمک به ورزشکاران مصدوم   -

 تیارات مدیران در  تنبیه ورزشکاران اخ  -

 مسئولیت های حقوقی داوران   -

تکالیف عملکردی: دانشجویان می توانند با مراجع قضایی یا مراکز تابع در ارگانهای ورزشی ، ارتکاب جرم در محیط های ورزشی 

 را مورد بررسی قرار داده و هرکدام در موضوع خاصی برای کلاس گزارش تهیه نمایند . 

 فصل پنجم: مسئولیت قانونی مدیران در غیر عملیات ورزشی 

 مسئولیت حقوقی مدیران ورزشگاه ها    -

 مسئولیت حقوقی مدیران تیم های ورزشی   -

 مسئولیت حقوقی سازندگان و فروشندگان و سایل ورزشی   -

ها ، موارد مربو  به عدم رعایت مسئولیت ها تکالیف عملکردی: دانشجویان می توانند با مراجعه به باشگاهها و مدارس و ورزشگاه

 و وظایف مدیران فنی و مدیران اداری را بررسی و لیست نمایند . 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 / پروژه و بازیدهای علمیراهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار

 . منابع آموزشی4
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 منابع اصلی:

 (. حقوق ورزشی. تهران: انتشارات حتمی 6390فراهانی، ابوالفضل؛ نصیرزاده، عبدالمهدی و وطن دوست، مریم) -

 منابع فرعی:

 (. حقوق ورزشی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران6396آقایی نیا، حسین) -

 ورزشی. تهران: انتشارات جاودانه(. حقوق 6394چلبی، البرز) -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی آغازین: 

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی  

 نمره 4ته در طول ترم  (: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفPort Folioکارپوشه )
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 «یادگیری حرکتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

یادگیری یکی از مقوله های مهم در نظام آموزشی است. در تربیت بدنی نیز یادگیری در بخش حرکت نقش مهمی را ایفا می کند. 

جمله مواردی است که اهمیت یادگیری حرکتی را مشخص    اینکه حرکت از چه اجزایی تشکیل شده و ماهیت آن چگونه است، از 

می کند. در این درس، مهارت ها دسته بندی و ماهیت شان مشخص می شوند، روش های تمرینی آنها تعیین می شوند و معلمان و 

کنند. نقش تمرین که از مربیان با نوع بازخوردی که در حین تمرینات ارائه می دهند، می توانند فرایند یادگیری حرکتی را هدایت 

کلیدی ترین عوامل در یادگیری تلقی می گردد، نیازمند شناخت کافی و برنامه ریزی مناسب است که در این مبحث بدان پرداخته 

 می شود.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 تدریس:استاد متخصص برای 

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 نام درس به فارسی: یادگیری حرکتی

       Motor learning                                              نام درس به انگلیسی:       

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

طلاعات و تصمیم گیری در یادگیری حرکات آگاهی پیدا کرده و در با نحوه پردازش ا -

 تحلیل یادگیری مهارت ها از آنها استفاده کند.

انواع مهارت ها و نحوه تمرین آنها را بررسی کرده و در مورد بکارگیری آنها در مدرسه  -

 تصمیم گیری کند.

به آنها را مورد بررسی با توجه به شرایط مدرسه، نحوه یادگیری حرکت و تمرینات مربو   -

 کند. ه شده، تصمیمات مناسب اتخاذ     قرار داده و با توجه به نوع بازخورد های ارائ

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات 

 تعریف یادگیری حرکتی و تاریخچه آن   -

 ضرورت پرداختن به یادگیری حرکتی   -

 یری مفهوم اجرا و یادگ  -

 تکالیف یادگیری: ضرورت پرداختن به بحث یادگیری در مقوله حرکت را تشریح می کند. 

 تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، زوایای مختلف یادگیری حرکتی را به بحث و بررسی می گذارد.

 فصل دوم : پردازش اطلاعات و تصمیم گیری 

 رویکرد پردازش اطلاعات  -

 گیری  زمان واکنش و تصمیم  -

 توجه و اجرای انسانی   -

 سیستم های سه گانه حافظه   -

 تکالیف یادگیری: چگونگی پردازش اطلاعات در حافظه انسان را مورد بررسی قرار می دهد.  

 تکالیف عملکردی: با کمک تصاویر، روند پردازش اطلاعات و توجه را نشان می دهد.
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 فصل سوم : مهارت و عوامل موثر بر آن 

 یف مهارت تعر -

 طبقه بندی مهارت ها  -

 ماهیت مهارت و نوع تمرین  -

 انگیزش  -

 بازخورد  -

 سرعت و دقت در مهارت   -

 تکالیف یادگیری: مفهوم مهارت و دسته بندی آن را بیان می کند.  

 ا طبقه بندی می کند. تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، مهارت های موجود در رشته های ورزشی مورد استفاده در مدارس ر

 فصل چهارم: عوامل موثر بر یادگیری حرکتی 

 تقویت و آمادگی  -

 تفاوت های فردی، وسعت و دامنه آن  -

 تاثیر تمرین  -

 کاربرد روش یادگیری کلی و جزئی  -

 منحنی یادگیری  -

 تقلید و یادگیری  -

 خودکاری و تمرین ذهنی  - 

 ت های حرکتی انتقال یادگیری در یادگیری مهار - 

 نگهداری الگوها و مهارت های حرکتی  -

تکالیف یادگیری: میزان توجه به هریک از عوامل موثر بر یادگیری را در دوره های تحصیلی مورد بررسی قرار داده و آنها را 

 اولویت بندی نمایند.

 تکالیف عملکردی: 

 فصل پنجم: بازخورد 

 تعریف بازخورد   -

 انواع بازخورد    -

 بازخورد و مهارت های باز و بسته    -

 دقت بازخورد   -

 تکالیف یادگیری: انواع بازخورد و طبقه بندی آن را بیان کند و نحوه استفاده آن را بداند. 

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، فیلم پخش شده مربو  به آموزش یا مسابقه یک رشته ورزشی را ملاحظه و انواع بازخورد 

 ا نشان می دهد.در آن ر

 فصل ششم: انتقال یادگیری حرکتی 

 تعریف انتقال و انواع آن   -

 نظریه های انتقال و یادگیری    -
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 نظریه تعمیم    -

 انتقال یادگیری دو عضو مشابه   -

 ن کند. تکالیف یادگیری: نظریه های انتقال و یادگیری را مورد بررسی قرار داده و تعمیم یادگیری در مهارت ها را بیا

 تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، نحوه انتقال یادگیری در هریک از رشته های ورزشی مورد نظر را تعیین کند. 

 فصل هفتم: انگیزش و  برانگیختگی در یادگیری مهارت های حرکتی 

 تعریف انگیزش و برانگیختگی   -

 منحنی برانگیختگی    -

 سطح برانگیختگی   -

 تگی و ماهیت مهارت سطح برانگیخ  -

 سطح برانگیختگی و مراحل یادگیری   -

 تکنیک های انگیزشی    -

 نقش معلم و مربی و انگیزش   -

 تکالیف یادگیری: سطح برانگیختگی در رشته های ورزشی مختلف را بررسی می کند. 

وسط معلم را تجزیه و تحلیل می تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، نحوه افزایش انگیزش در ساعت درس تربیت بدنی ت

 کند. 

 فصل هشتم: سازماندهی و برنامه ریزی تمرین 

 تعریف تمرین    -

 اصول بنیادین تمرین   -

 سازماندهی تمرین   -

 فواید متعدد تمرین   -

 آماده سازی پیش از تمرین   -

 سازماندهی تمرین به وسیله مراحل یادگیری   -

 ن تمرین را در سازماندهی تمرینات تشریح می کند. تکالیف یادگیری: اصول بنیادی

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، سازماندهی تمرینات در رشته های ورزشی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و اصول 

 بنیادین تمرین را در این سازمان دهی بکار می گیرد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 ریس سخنرانی و توضیحیراهبرد مستقیم: روش تد

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
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سوی سیدکاظم. (. یادگیری حرکتی و اجرا: از اصول تا تمرین. ترجمه: نمازی زاده، مهدی و واعظ مو6394ریچارد ای، اشمیت) -

 تهران: سمت.

(. یادگیری و کنترل حرکتی: از نظریه تا عمل.ترجمه:حیرانی، علی و جهانگیری محمد و وزینی طاهر 6394ویلیام اچ،ادواردز ) 

 امیر.تهران: بامداد کتاب.

 منابع فرعی:

(. یادگیری حرکتی: مفاهیم و کاربردها. ترجمه: واعظ موسوی، سیدکاظم و شجاعی، معصومه. تهران: 6396ریچارد ای، مگیل) -

 بامداد کتاب. 

(. یادگیری و عملکرد حرکتی: رویکرد 6390ریچارد ای، اشمیت؛ واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم وکریگ ای. ریسبرگ) -

 مدار. ترجمه: نمازی زاده، مهدی. تهران: سمتیادگیری مسئله 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 ارزشیابی آغازین:

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 نمره 4نجام گرفته در طول ترم  (: بررسی گزارش ها و فعالیت های اPort Folioکارپوشه )
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 «حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی» سرفصل درس

 . معرفی درس و منطق آن: 9

انسان موضوع اصلی مطالعه بسیاری از علوم بشری است و هر یک از علوم از منظر و زاویه ای خاص به بررسی آن می پردازد.  

ن با حرکت عجین شده است. این امر در فعالیت های بدنی و ورزش بسیار چشمگیر است. آنچه که مسلم است، سراسر زندگی انسا

شناخت حرکات در زوایا و سطوح مختلف می تواند تقویت آن را بدنبال داشته باشد و استفاده از قوانین بیومکانیکی، توسعه آن را 

 به مراتب افزایش می دهد.

حرکتی اجرا می شوند که در حرکت شناسی ورزشی تجزیه و تحلیل شده و  تمامی مهارت های ورزشی در سطوح و محورهای

تقویت این مهارت ها مستلزم شناخت کافی این حرکات است. دلیل این مدعا این است که حرکات در بدن حاصل انقباض عضلانی 

تر می توان به تقویت آنها است و چنانچه عضلاتی که این حرکات را باعث می شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند،راحت 

پرداخت. در این راستا، نباید از قوانین و اصول بیومکانیکی حرکات نیز غافل شد.چرا که درک صحیح حرکات و مهارت های 

ورزشی اجرا شده، حاصل این علم است. در مجموع با استفاده از این دو علم، حرکات اجرا شده توسط انسان بهتر مورد تجزیه و 

 گرفته و اصول علمی و بیومکانیکی نیز توسعه آنها را بهبود می بخشد.    تحلیل قرار

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس:  

 3تعداد واحد:  

 60تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 آناتومی انساننیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 سی: حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشینام درس به فار

 kinesiology &sport biomechanicنام درس به انگلیسی:                      

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

می  کارب در تربیت بدنیرا فرا می گیرد و مفاهیم و قوانین مقدماتی فیزیک و بیومکانیک ورزشی  -

 .برد

تجزیه و تحلیل  آنها در حرکات شناخت پیدا کرده و در توانایینسبت به عضلات بدن و  -

  از آنها استفاده می کند. مکانیکی حرکات و مهارت های ورزشی

فرا می  به منظور تقویت آنهارا  درک صحیح از عضلات درگیر شکل صحیح حرکات بدنی و -

  ین پیشنهاد می کند.گیرد و برای هر کدام حداقل سه تمر

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم 

 تعریف و تاریخچه حرکت شناسی  -

 سطوح و محورهای حرکتی و مرکز ثقل بدن   -

 اصول و تقسیم بندی حرکات با توجه به محورها و سطوح حرکتی   -

 طبقه بندی مفاصل بدن   -

 دود کننده حرکات در مفاصل عوامل  مح  -

 اندازه گیری زوایای حرکتی   -

 تکالیف یادگیری: با توجه به طبقه بندی مفاصل، حرکات اصلی هر یک از این مفاصل را تعیین و تشریح می کند.  
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  تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، یک رشته ورزشی در نظر گرفته، حرکات اصلی آن را بررسی نموده و در سطوح

 حرکتی نشان می دهد. 

 فصل دوم: حرکات اصلی در اندام فوقانی 

 حرکات شانه   -

 حرکات کمربند شانه   -

 حرکت بازو   -

 حرکات آرنج و ساعد   -

 حرکات مچ و انگشتان دست  -

 تکالیف یادگیری: نوع حرکت در مفاصل شانه، آرنج و مچ دست را در سطوح و محورهای مربو  تشریح می کند.  

کالیف عملکردی: حرکات مفاصل شانه، آرنج و مچ دست را در سطوح و محورهای مربو  بر روی پوستر یا اسکلت بدن انسان ت

 نشان می دهد و برای هر کدام یک متال ورزشی می آورد.

 فصل سوم: حرکات اصلی در اندام تحتانی 

 حرکات ران   -

 حرکات زانو   -

 حرکات مچ و انگشتان پا   -

 ادگیری: نوع حرکت در مفاصل ران، زانو و مچ پا را در سطوح و محورهای مربو  تشریح می کند. تکالیف ی

تکالیف عملکردی: حرکات مفاصل ران، زانو و مچ پا را در سطوح و محورهای مربو  بر روی پوستر یا اسکلت بدن انسان نشان 

 می دهد و برای هر کدام یک متال ورزشی می آورد.

 ت اصلی در تنه فصل چهارم: حرکا

 حرکات جانبی ستون مهره ها  -

 حرکات چرخشی ستون مهره ها  -

 سایرحرکات ستون مهره ها  -

 تکالیف یادگیری: حرکات اصلی تنه را در سطوح و محورهای حرکتی تشریح می کند.  

و یک مصداق نیز از تکالیف عملکردی: حرکات اصلی تنه را در سطوح و محورهای حرکتی بر روی بدن خود نشان می دهد 

 رشته های ورزشی برای آن مشخص می کند. 

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل حرکتی 

 اصول تجزیه و تحلیل حرکتی مهارت های ورزشی  -

 انواع اهرم ها در بدن انسان   -

محورهای  تکالیف یادگیری: یک تکنیک از یک رشته ورزشی مورد نظر را انتخاب کرده و حرکات اصلی آن را در سطوح و 

 حرکتی بررسی می کند. 

 تکالیف عملکردی: تجزیه و تحلیل حرکتی مورد نظر را به صورت گزارش به کلاس ارائه می دهد

 فصل ششم: مقدمات بیومکانیک ورزشی 

 آشنایی با واژه ها، تعاریف و مفاهیم بیومکانیک ورزشی  -
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 تاریخچه مختصری از بیومکانیک ورزشی  -

 یومکانیک ورزشی در رشته های مختلف ورزشی جایگاه و کاربرد ب -

 تکالیف یادگیری: نقش و اهمیت بیومکانیک ورزشی را در تربیت بدنی بیان می کند. 

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، مصداق های بیومکانیکی را در رشته های ورزشی پرکاربرد در مدرسه را تعیین و فهرست 

 می کند.

 فصل هفتم: مرکز ثقل 

 تعریف مرکز ثقل  -

 مرکز ثقل بدن و نقش آن در فعالیت های ورزشی  -

 تعیین مرکز ثقل هنگام اجرای  مهارت های ورزشی  -

 تکالیف یادگیری: تعیین مرکز ثقل بدن را به صورت کاربردی و علمی بیان و تعیین می کند. 

 ه صورت عملی اقدام کند. تکالیف عملکردی: نسبت به تعیین مرکز ثقل در مهارت های ورزشی منتخب ب

 فصل هشتم: سینماتیک و سینتیک خطی و زاویه ای در فعالیت های بدنی

 مسافت وجابجایی خطی و زاویه ای -

 تندی وسرعت خطی و زاویه ای -

 شتاب خطی و زاویه ای  -

 کمیت های برداری ومولفه های آن  -

 تعریف اینرسی، جرم ونیرو -

 قوانین نیوتن -

 واع آن اصطحکاک وان -

 ضربه،  برخورد، ضریب ارتجاع -

 گشتاور، گشتاور اینرسی و برآیند آن -

 اهرم ها -

 تکالیف یادگیری: اهمیت کینماتیک و کینتیک خطی و زاویه ای را در تربیت بدنی و ورزش بیان می کند. 

تیک و کینتک خطی و زاویه ای در تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، یک رشته ورزشی را انتخاب و در مورد کاربرد کینما

 آنها بحث کند و مصداق های عینی آنها را معرفی و فهرست نمایند.

 فصل نهم: تحلیل مکانیکی حرکات و مهارت های ورزشی 

 اصول حرکت -

 اصول نیرو -

 اصول موازنه و پایداری -

 اصول پرتاب -

 صداق های و متال های ورزشی تشریح می کند. تکالیف یادگیری: کاربرد قوانین نیوتن را در تربیت بدنی با م

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، یک رشته ورزشی منتخب را تعیین و تحلیل بیومکانیکی مهارت های آن را در قالب 

 گزارش به کلاس ارائه می دهد.
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 ملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاریراهبرد تعا

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (.حرکت شناسی. ترجمه: طباطبایی، حمید و بهروزعابدینی، امیرمحمد. تهران: انتشارات بامداد کتاب.6396آر.تی، فلوید)

 مات بیومکانیک ورزشی. تهران: انتشارات سمت.(. مقد6393صادقی، حیدر)

 منابع فرعی:

 (. حرکت شناسی ورزشی. تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی6396تندنویس، فریدون)

 (. بیومکانیک فنون ورزشی)جلد اول(. ترجمه: نمازی زاده، مهدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.6396جیمز، جی.هی)

 ادگیری )پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی ی2

 -ارزشیابی آغازین:

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی  

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «مل حرکتیرشد و تکا»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

شناخت ویژگی های رشدی در دانش آموزان، شرایطی را فراهم می کند تا در اجرای برنامه های درس تربیت بدنی در مدارس  

دقیق تر عمل کرد. بسیاری از فعالیت های ورزشی در مدرسه به اجرا گذاشته می شود، اما ممکن است با شرایط رشدی دانش 

ن سازگار نباشد. اینکه در هر شرایط سنی و رشدی چه اتفاقاتی در بدن انسان رخ می دهد و آثار آن چیست، موضوعی است آموزا

 که در این درس بدان پرداخته می شود.

با با توجه به مراحل رشدی در دانش آموزان و تغییرات حاصل می توان نیازهای مربو  به هر مرحله را بهتر بررسی کرد و متناسب  

آن فعالیت های ورزشی لازم را ارائه نمود. تفاوت های فردی و تفاوت های جنسیتی نیز از جمله عواملی هستند که می توان در 

 دوران رشد آنها را ملاحظه و بررسی کرد. 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 متخصص برای تدریس: استاد

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 نام درس به فارسی: رشد و تکامل حرکتی

  Growth Motor development and                            نام درس به انگلیسی:

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

د، نمو و بالیدگی جسمی و حرکتی آشنا شده و ویژگی های هر مرحله رشدی با اصول کلی رش -

 را بررسی کرده و شاخصه های اصلی آن را تحلیل کند.

متناسب با شرایط و خصوصیات رشدی، برنامه های ورزشی و تربیت بدنی افراد و گروههای  -

 مختلف سنی را تعیین و به اجرا بگذارد.

حرکتی و جسمانی را بشناسد و آنها را در برنامه ریزی و طراحی  جایگاه تئوری رشد و تکامل -

 تمرین افراد و گروههای مختلف سنی بکار گیرد. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم

 تعریف نمو، بالیدگی، رشد و... -

 مروری بر نمو پس از تولد )منحنی اسکامون(  -

 عمومی نمو و بالیدگیقوانین  -

 اهمیت پرداختن به نمو، بالیدگی، رشد و... در تربیت بدنی -

 تکالیف یادگیری: قوانین عمومی نمو و بالیدگی را بیان می کند و به رشد حرکتی دروه مدرسه توجه دارد. 

 د.تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، اهمیت نمو، بالیدگی و رشد را در تربیت بدنی بررسی کن

 فصل دوم: نمو و  رشد پیش از تولد 

 مراحل نمو پیش از تولد   -

 تمایز جنسی، نمو جنینی   -

 رشد کارکردی جنین   -

 عوامل موثر بر رشد پیش زایشی و وزن   -
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 فصل سوم: ساختار وضعیت بدنی و رشد و نمو دستگاه های حیاتی بدن 

 الگوهای عمومی رشد   -

 رشد و قد و وزن  -

 شکل و وضعیت بدنی رشد و  -

 رشد ابعاد و نسبت های بدنی و ثبات ابعاد و اندازه های بدنی در رشد  -

 تنفسی و تغییرات درکارکردهای قلب و مشخصات خون و ریه وکارکردهای  تنفسی در طول رشد و نمو  -دستگاه قلبی  -

 قباضی  عضله دستگاه عضلانی و خواص سوخت و سازی عضله و تغییرات بافتی و سلولی و ان -

 دستگاه استخوانی و نمو عرضی و طولی استخوان و انواع سلول های استخوانی و فرایند   استخوان سازی  -

 دستگاه عصبی و تغییرات آن در طول رشد و نمو و تکامل حرکتی  -

 تکالیف یادگیری: الگوهای عمومی رشد را بررسی کرده و تمایزات آن را بیان کند.  

 ی: در کارگروه کلاسی، ویژگی های رشدی دستگاههای مختلف بدن در دوره مدرسه را استخراج کند.تکالیف عملکرد

 فصل چهارم: آگاهی بدنی، رشد حرکتی و حساسیت رشد حرکتی

 تعریف رشد حرکتی ، الگوها و مهارت های حرکتی و طبقه بندی فعالیت های حرکتی  -

 ش آنها رشد حرکتی در دوران زندگی و بازتاب ها و نق -

 رشد و تکامل حسی ادراکی کودکان   -

 رشد حسی و درک حرکتی   -

 رشد شنیداری و دیداری و درک شکل و اندازه، کل و جزء جهت یابی فضائی، و عمق و...   -

 آگاهی بدنی   -

مرین اضافی حرکتی اولیه، ت –حساسیت رشد حرکتی، پرسش و یادگیری حرکتی، محدودیت های حرکتی اولیه، تجارب حسی   -

 و رشد حرکتی، برنامه های ادراکی حرکتی

 تکالیف یادگیری: ویژگی های رشدی دوران مدرسه را مشخص کند. 

 تکالیف عملکردی: از مشاهده ویژگی های رشدی و حرکتی دانش آموزان مدرسه گزارش تهیه کند.

 فصل پنجم: الگوهای حرکتی بنیادی 

 راه رفتن  -

 دویدن  -

 دریافت و پرتاب

 جهیدن و پریدن و...

 تکالیف یادگیری: تکامل سنی الگوهای حرکتی بنیادی را بررسی کند. 

 تکالیف عملکردی: برای توسعه الگوهای حرکتی بنیادی و ترکیب آنها با یکدیگر، تمرینات مناسب طراحی کند.

 فصل ششم: ویژگی های رشدی دوران مدرسه 

 ان مدرسه ضرورت های توجه به ویژگی های رشدی در دور -

 ارتبا  ویژگی های رشدی با آمادگی های جسمانی و حرکتی دانش آموزان   -

 تکالیف یادگیری: ویژگی های رشد حرکتی دوران مدرسه را احصاء کند. 
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 تکالیف عملکردی: برای تقویت ویژگی های رشد جسمانی، تمرینات مناسب طراحی کند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 : روش تدریس سخنرانی و توضیحیراهبرد مستقیم

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

و همکاران. تهران: (. رشد حرکتی در طول عمر. ترجمه: اصلانخانی، محمدعلی 6396) کاتلین، ام هی وود و  نانسی، گچل  -

 انتشارات علم و حرکت.

 (. رشد حرکتی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین)ع( 6394) شجاعی، معصومه

 منابع فرعی:

(. تحلیل پیشرفته رشد حرکتی. ترجمه: فارسی، علیرضا. تهران: 6393کاتلین، ام .هیوود وماری، آن رابرتون و نانسی، گچل ) -

 انتشارات حتمی

 (. رشد و تکامل حرکتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.6394) سن؛ سیف نراقی، مریمخلجی، ح

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(2

 -ارزشیابی آغازین:

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «حرکات اصلاحی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن: 9

کم تحرکی از پدیده های عصر کنونی است که با پیشرفت تکنولوژی و صنعت حاصل شده است. چاقی از یک طرف و بروز  

یگر گریبانگیر انسان بی تحرک شده است. از طرفی دیگر استفاده صحیح و نابجا از ابزار و وسایل، مشکلات جسمانی از طرف د

عدم رعایت وضعیت صحیح بدنی در حالت های مختلف در زندگی روزانه و عادات غلط فراوان در طول حضور در مدرسه باعث 

 شده است تا شیوع ناهنجاری های جسمانی فراوان مشاهده شود.

ی به امر ناهنجاری های جسمانی باعث می شود تا با پیشگیری از عوامل مربو  به آن و بهره گیری از فعالیت ها و توجه جد

تمرینات بدنی مناسب روزانه، یک زندگی سالم را به فرد هدیه داد. مهم تر اینکه این ناهنجاری ها متاسفانه در مراکز آموزشی 

رد و لازم است تا مربیان و معلمان تربیت بدنی ضمن آگاهی از این ناهنجاری ها، بخصوص مدارس شیوع زیاد و نگران کننده دا

زمینه پیشگیری و جلوگیری از آنها را در مدارس با اجرای صحیح فعالیت های مناسب بدنی فراهم آورند. این درس به دنبال تحقق 

 باشد.چنین هدفی است تا بتواند صرفه جویی خوبی در بحث بهداشت و درمان داشته 

 مشخصات درس

 عملینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 آناتومی انساننیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 نام درس به فارسی: حرکات اصلاحی

      Corrective Exercises                            :           نام درس به انگلیسی

 قادر خواهد بود:   معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

اصول کلی وضعیت های قرارگیری بدنی به شکل طبیعی را بر شمرده و از ناهنجاری های   -

 مربو  آگاهی پیدا کند.

 تمرینی طراحی و آنها را به اجرا گذارد.  برای هرکدام از ناهنجاری های جسمانی، برنامه های -

اصول مربو  به  قرارگیری وضعیت های مناسب بدنی را رعایت کند و آن را به دیگران نیز  -

 یادآور شود.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم 

 تعریف حرکات اصلاحی و مفاهیم کلی مربو  به آن  -

 اریخچه حرکات اصلاحی ت  -

 کاربردهای حرکات اصلاحی و تفاوت آن با فیزیوتراپی   -

 وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی و حالت های صحیح قرارگیری بدن   -

 خط شاقولی )مبنا( برای سنجش و ضعیت قرارگیری بدن   -

 فتن، نشستن، خوابیدن، ایستادن و... ( بکارگیری اصول نظری وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی در حالت های مختلف ) راه ر  -

 تکالیف یادگیری: وضعیت های صحیح بدنی را در زندگی روزانه مورد بررسی قرار دهد. 

 تکالیف عملکردی: شکل صحیح وضعیت های بدنی در موقعیت های مختلف در زندگی روزانه را نشان دهد.

 فصل دوم: ناهنجاری های جسمانی 
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 ی ورزشی برای اصلاح ناهنجاری های قرارگیری بدنیاصول انتخاب حرکت ها   -

 ناهنجاری های جسمانی، انواع و طبقه بندی آنها )برگشت پذیر، برگشت ناپذیرو...(     -

 رعایت نکات اساسی در آماده سازی فرد برای اجرای حرکات اصلاحی   -

 ند.تکالیف یادگیری:  اصول انتخاب حرکت برای اصلاح ناهنجاری ها را مشخص ک

تکالیف عملکردی: حرکات مشخص شده برای اصلاح ناهنجاری ها را در کارگروه کلاسی تمرین و گزارش مربو  را به کلاس 

 ارائه نمایند. 

 فصل سوم: وضعیت های طبیعی قرارگیری اندام فوقانی و ناهنجاری های مربوط 

 گردن کج و حرکت های مناسب  -

 سر به جلو و حرکت های مناسب   -

 انه افتاده و شانة نامتقارن و حرکت های مناسب ش  -

 شانه بالا و حرکت های مناسب   -

 آزمون های ارزیابی هریک از ناهنجاری ها   -

 اجرای حرکت های مناسب در اصلاح ناهنجاری ها ی گردن کج ، سر به جلو، شانه افتاده و نامتقارن، شانه بالا   -

 ذکور در بین دانش آموزان  را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به کلاس ارائه دهد.تکالیف یادگیری:  علل ناهنجاری های م

تکالیف عملکردی: در کارگروه کلاسی، با فرض بروز ناهنجاری، حرکت های مناسب را به یکدیگر توصیه کرده وآنها را به  اجرا 

 بگذارد و از نتیجه حاصل گزارش تهیه کند.

 ی قرارگیری تنه و ستون مهره ای و ناهنجاری های مربوط فصل چهارم: وضعیت های طبیع

 پشت گرد )کیفوز( و حرکت های مناسب   -

 پشت گود ) لودروز کمری(  و حرکت های مناسب   -

 پشت گرد و گود )کیفولوردوزیس(  و حرکت ها ی مناسب  -

 پشت صاف و حرکت های مناسب       - 

 ز(  و حرکت های مناسب انحراف جانبی ستون مهره ای )اسکولیو - 

 انحراف جانبی ستون مهره ای به همراه پشت گرد )کیفو اسکولیوزیس(  و حرکت های مناسب  - 

 دردهای کمر و حرکت های مناسب  -  

اجرای حرکت های مناسب در اصلاح ناهنجاری های پشت گرد، پشت گود، پشت گرد و گود، پشت صاف ، انحراف جانبی   - 

 نحراف جانبی ستون مهره ای به همراه پشت گرد، دردهای کمرستون مهره ای، ا

 تکالیف یادگیری: شیوع ناهنجاری های مربو  به تنه و ستون مهره ای را بررسی و گزارش کند. 

تکالیف عملکردی: برای ناهنجاری های مربو  به تنه و ستون مهره ای، حرکات و تمرین های مناسب اصلاحی طراحی و به اجرا 

 گذارد. 

 فصل پنجم: وضعیت های طبیعی قرارگیری اندام تحتانی و ناهنجاری های مربوط 

 لگن نامتقارن و حرکت های مناسب   -

 پای پرانتزی و حرکت های مناسب   -

 پای ضربدری و حرکت های مناسب   -
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 پای متمایل  به جلو و حرکت های مناسب   -

 پای متمایل به عقب و حرکت های مناسب   -

 ای پیچ خورده  و حرکت های مناسب مچ پ  -

 کف پای صاف و حرکت های مناسب   -

 انگشتان پای کج )هالوس و الگوس(   -

اجرای حرکت های مناسب دراصلاح ناهنجاری ها ی لگن نامتقارن، پای متمایل به عقب پای، پرانتزی، مچ پای پیچ خورده، پای  -

 ن پای کج ضربدری،کف پای صاف، پای متمایل به جلو، انگشتا

 تکالیف یادگیری: انواع ناهنجاری های مربو  به اندام تحتانی)پاها( را با هم مقایسه و علل و عوامل مربو  را تشریح کند. 

تکالیف عملکردی: در کار گروه کلاسی، حرکت های مناسب برای اصلاح ناهنجاری های مورد نظر مربو  به اندام تحتانی را 

 ماید. طراحی و به کلاس ارائه  ن

 فصل ششم: طراحی برنامه های حرکات اصلاحی در مدرسه 

 اصول طراحی تمرین، هماهنگی های ضروری ، شدت تمرین، مدت تمرین و...   -  

 طراحی تمرین برای گروههای خاص از ناهنجاری ها برای دانش آموزان با شرایط ویژه  -  

 اصلاحی را برای گروههای خاص دانش آموزی بیان می کند.  تکالیف یادگیری: اصول مربو  به اجرای برنامه تمرینات

تکالیف عملکردی: یکی از ناهنجاری های جسمی را انتخاب و با توجه به حرکات  و تمرین های به اجرا در آمده در کلاس، یک 

 برنامه تمرینی مناسب طراحی کند. 

 فصل هفتم: ناهنجاری های قرارگیری بدنی نزد معلولین 

 ضایعه نخاعی و ناهنجاری های رایج، حرکات مناسب معلولین  -

 معلولین قطع عضو اندام تحتانی و ناهنجاری های رایج، حرکات مناسب   -

 معلولین قطع عضو اندام فوقانی و ناهنجاری های رایج، حرکات مناسب  -

 معلولین فلج مغزی و ناهنجاری های رایج، حرکات اصلاحی مناسب   -

 جاری های رایج، حرکات مناسبنابینایان و ناهن -

 اجرای حرکت های مناسب در اصلاح ناهنجاری های رایج نزد معلولین  ضایعه نخاعی، قطع عضوها ، فلج مغزی و نابینایان   -

 تکالیف یادگیری: با دسته بندی افراد معلول، شرایط مشترک آنها برای اجرای تمرینات ورزشی را مشخص کند.  

یک مرکز نگهداری افراد معلول بازدید بعمل آورده و از ناهنجاری های مربو  به افراد معلول گزارش تهیه تکالیف عملکردی: از 

 و به کلاس ارائه نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری

 مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمیراهبرد غیرمستقیم: 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
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 (. حرکات اصلاحی. تهران: انتشارات سمت. 6394علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا و دانشمندی، حسن)

 (. حرکات اصلاحی. تهران: انتشارات حتمی.6390سخنگویی، یحیی و افشارمند، زهره)

 منابع فرعی:

 (. حرکات اصلاحی پیشرفته)از تئوری تا عمل(. تهران: انتشارات آواری ظهور.6394ی، حسن و همکاران)دانشمند

های تمرینات اصلاحی و های بدنی)همراه با برنامه(. حرکات اصلاحی در ناهنجاری6396نظری، شهرام و علی بخشی، اسماعیل)

 درمانی. سمنان: انتشارات دانشگاه ایوانکی

 زشیابی یادگیری )پیشنهادی(. راهبردهای ار2

 ارزشیابی  آغازین:

 نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    

 نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی    

 نمره 4(: بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم  Port Folioکارپوشه )
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 «های فوق برنامه تربیت بدنی و ورزش فعالیت»س سرفصل در

 معرفی درس و منطق آن: .  9

رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقای فلسفه آن و ایجاد توانایی در افراد جامعه برای  

هایی است که توجه ویژه به فعالیتهای آموزش و پرورش پیشرفته و مدرن، زندگی سالم و سازنده است. یکی از ویژگی

آموزان در خارج از کلاس و مدرسه از حیث مکانی و خارج از جدول برنامه کلاسی و مدرسه ای از حیث زمانی انجام دانش

می ها همسو با برنامه های اصلی/ برنامه های کلاسی که دانش اموزان در داخل کلاس آنها را می آموزند  دهند. این قبیل فعالیتمی

 آموزان مؤثر باشند. توانند در رشد همه جانبه دانش

های اجرایی این برنامه ها را فراهم بر دستگاه تعلیم و تربیت هر کشوری واجب است در راستای این مهم وارد عرصه شده و زمینه

ها و تجربیات ای از فعالیتموعهها مجها و دانشنامهبیاورد. این برنامه ها فوق برنامه نامیده می شوند. مطابق برخی از فرهنگ

های فوق برنامه اطلاق می کنند. شوند، فعالیتآموزان است که به خارج از حیطه  دروس و خارج از فضای مدرسه مربو  میدانش

ورزشی های ایشان از طریق فعالیتفراغت برنامه ورزشی  برای دانش آموزان مهمترین فرصت برای پر کردن اوقات های فوقفعالیت

 است. 

 

 مشخصات درس

 نظری نوع درس:

 6 تعداد واحد:

 36تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

مبانی و اصول ورزش و نیاز: پیش

 بدنیتربیت

 استاد متخصص برای تدریس:

بدنی و علوم دارای تخصص تربیت

 ورزشی

 های فوق برنامه تربیت بدنی و ورزش نام درس به فارسی: فعالیت

 Extracurriculum activities of physical education andانگلیسی:  نام درس به

sports 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

ها و اصطلاحات رایج در خصوص اوقات فراغت را توضیح دهد و وجه تفاوت آنها را با واژه -

 فعالیت های فوق برنامه تشریح کند.

اهمیت اوقات فراغت با رویکرد ورزشی را درک کند و دلایل، توجیه ها و ضرورت های  -

فوق برنامه ورزشی بیان کند و نقش آنها را در فعال کردن زندگی دانش آموزان را مشخص 

 کند.

رنامه اختیاری بهای فوق برنامه ورزشی در وزارت آموزش و پرورش را بشناسد و نقش فعالیت -

 بدنی در  فعال نمودن زندگی دانش آموزان را تشریح کند.یتدرسی ترببرنامه

ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه ورزشی در سطح مدرسه، شهرستان و در فرآیند برنامه -

 استان، پشنهادات اجرایی ارائه کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 تعاریف و اصطلاحات 

  اوقات فراغت با رویکرد ورزشیاهمیت 

 آموزانبرنامه ورزشی دانشهای فوقتاریخچه فعالیت 

 بدنی و فوق برنامه ورزشیهای مکمل درس تربیتویژگی های فعالیت 

  دلایل، توجیه ها و ضرورت های فوق برنامه ورزشی 
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 برنامه ورزشیبدنی و فوقدرسی تربیتبرنامه اختیاری برنامه 

 ها و اصطلاحات رایج در خصوص اوقات فراغت را توضیح دهد و وجه تفاوت آنها را تشریح کند.اژهو تکالیف یادگیری:

برنامه ورزشی مدارس، به تناسب دوره بدنی در  فوقدرسی تربیتبا توجه به نقش برنامه اختیاری برنامه تکالیف عملکردی:

 موزان ارائه دهد.تحصیلی، راهکار مناسب به منظور هرچه فعال نمودن زندگی دانش آ

 برنامه ورزشی در وزارت آموزش و پرورش های فوق فعالیت فصل دوم:

 بدنی و ورزش در وزارت آموزش و پرورش ساختار و تشکیلات تربیت 

 بدنی و ورزش مدارسهای فوق برنامه درس تربیتانواع فعالیت 

 مسابقات ورزشی مدرسه قهرمان از سطح شهرستان/مناطق تا سطح کشور 

 مس( ابقات ورزشی بین المللیISF) 

 های کانون های ورزشی خارج از مدرسهفعالیت 

 بدنی(های کانون های حرکات اصلاحی / راست قامتی)ارجاع دانش آموزان توسط معلم تربیتفعالیت 

 را بازگو کند. های فوق برنامه ورزشی در وزارت آموزش و پرورش را نام ببرد و تفاوت های آنانواع فعالیت تکالیف یادگیری:

 تکالیف عملکردی:

 های کانون های ورزشی خارج از مدرسه بازدید کرده و به کلاس گزارش دهد.از فعالیت 

 های کانون های حرکات اصلاحی / راست قامتی بازدید کرده  و به کلاس گزارش دهد.از فعالیت 

 سطوح مختلف مشارکت کرده و به کلاس  عنوان یک داوطلب در اجرای مسابقات ورزشی مدرسه دردر صورت امکان به

 گزارش دهد.

  در صورت امکان تجارب شرکت سایر معلمان و دانش آموزان را در مسابقات ورزشی مدرسه در سطوح مختلف را در

 کلاس نقل کند.

 ریزی و اجرای برنامه های ورزشی با رویکرد زندگی فعالفصل سوم: فرآیند برنامه

  برنامه درسی تربیت بدنی در دوره های تحصیلیمطالعه برنامه های اختیاری 

  تنظیم جدول زمانبندی فعالیت های اوقات فراغت در هفته 

 توصیه های اجرایی فعالیت های اوقات فراغت 

 ها ورزشی و فعالیت های بدنی جایگزین در زندگی روزانهمعرفی فعالیت 

 تکالیف عملکردی:

 رد زندگی فعال را ارائه دهد.یک نمونه جدول زمانبندی اوقات فراغت با رویک 

 .از فعالیت های اوقات فراغت توام با زندگی فعال گزارش تصویری تهیه نماید 

 های حرکات اصلاحی بازید کند و در صورت امکان مشکلات آنها شناسایی کند.از کانون 

 

 فصل چهارم: زندگی فعال

 مفهوم زندگی فعال 

 زندگی فعال و نقش آن در سلامت 

 های بدنی مورد نیاز هفتگی در سنین مختلف حداقل فعالیت 
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 معرفی فعالیت های بدنی مناسب با سلامت در طول زندگی 

 تکالیف عملکردی:

 زمان مناسب فعالیت برای هر گروه سنی را مشخص کند. -

 متناسب با سن دانش آموزان مدرسه، فعالیت های بدنی مناسب با سلامت را به نقکیک دوره های تحصیلی مشخص کند. -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

   ،راهبرد غیرمستقیم: واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی از مدارس، بازدید از اجرای مسابقات ورزشی و کانون ورزشی

 پیرامون وضعیت آموزش در کانون های ورزشی و ...بدنی مدارس گفتگو با معلمان تربیت

 

 منابع آموزشی. 4

 پیشنهاد تالیف منابع اصلی:

 منابع فرعی:
بدنی و ورزش مدارس. رشد آموزش های مکمل و فوق برنامه تربیت(. فعالیت6396حلاجی، محسن و امیری، محمد علی.) -

 .66-60(، 6)69، 64بدنی شماره پیاپی، تربیت

 بدنی وزارت آموزش و پرورشاونت سلامت و تربیتسایت رسمی مع -

 سایت فدراسیون ورزش مدارس -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 گیرد.های آموزشی انجام میارزشیابی  آغازین: به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت

 نمره . 0ها شده و مشارکت در فعالیتبینیر طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیشارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو د

 نمره.  4نمره و ارائه واحد کار یا پروژه  4ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 «در ورزش افراد و ایمنی هاآسیب »س سرفصل در

 معرفی درس و منطق آن: . 9

لیت بدنی و ورزش، ممکن است حوادث ناخواسته ای را به دنبال داشته باشد. بروز چنین آسیب های در درجه مسلما پرداختن به فعا 

اول به عدم رعایت نکات ایمنی بر می گردد. بررسی ها نشان می دهد که با شناخت کافی از آسیب ها، می توان در پیشگیری از 

ه کمک های اولیه آن، از عواقب و آثار نامطلوب بعدی آن جلوگیری بعمل آنها قدم های متبتی برداشت و با رعایت اصول مربو  ب

 آورد.

در مدارس کشور به دلیل نبود فضاها، امکانات و وسایل ورزشی مناسب و عدم رعایت مسائل ایمنی، یا فعالیت های ورزشی محدود 

ت دانش آموزان نخواهد بود و با رعایت یک سری می شود و یا با بروز حادثه مواجه می شود. هر دو صورت این ماجرا به نفع سلام

اصول اولیه و شناخت کافی از آسیب های مترتبه، می توان شرایط مناسبی را برای اجرای فعالیت های جسمانی و ورزشی برای 

ند در بسیاری دانش آموزان در سطح مدرسه ایجاد کرد. معلمان تربیت بدنی با آگاهی از مطالب این درس و بکارگیری آنها می توان

 از مواقع از خسارات جبران ناپذیر به جسم دانش آموزان جلوگیری کنند.  

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:  

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 آناتومی انساننیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 در ورزش افراد و ایمنی هاآسیب ه فارسی: نام درس ب

   injuries & safety in sportنام درس به انگلیسی:   

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

مفهوم، ضرورت و اهمیت آسیب شناسی ورزشی و ایمنی در فعالیت های ورزشی را بیان می  -

بله با آسیب را مورد بررسی قرار می دهد و در فعالیت های بدنی و ورزشی، کند و راههای مقا

 ایمنی مربو  به آن را رعایت کند.

عمده ترین و رایج ترین آسیب ها در تصادفات ورزشی در هریک از اندام ها را بیان می کند و  -

 کمک های اولیه مربو  به آن را بکار گیرد.

لیست کند، ایمنی و راههای پیشگیری مربو  به آنها را آسیب های ورزشی رایج در مدرسه را  -

بررسی کند و نکات ایمنی جهت پیشگیری از وقوع این آسیب ها را به دانش آموزان گوشزد 

 کند و لزوم رعایت آنها را مورد توجه قرار دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم

  ورزشی، کمک های اولیه تعریف آسیب -

 تفاوت تشخیص و درمان، -

 تاریخچه وسیرتکوینی آسیب شناسی ورزشی -

 اصول کمک های اولیه ) کلیات (  -

 ضرورت  کمک های اولیه  -

 . وظایف کارشناس تربیت بدنی در باره آسیب های ورزشی و کمک های اولیه -

  ا با هم مقایسه و تفاوت تشخیص و درمان را بیان کند.مفهوم آسیب شناسی و کمک های اولیه رتکالیف یادگیری: 

 در کارگروه کلاسی، اصول اولیه کمک های اولیه را تجزیه و تحلیل و اجرا کند. تکالیف عملکردی: 



 

  664 

 

 فصل دوم: آسیب های بافت نرم 

 اسپرین، انواع و درجه های آن  -

 استرین، انواع و درجه های آن  -

 ، استرس فراکچر، کشیدگی زائده ای، کوفتگی عضلانی بورسیت، کبودی، خون مردگی -

 آشنایی با وسایل و تجهیزات کمک های اولیه از نزدیک ) مرتبط با آسیب(  -

 اجرای کمک های اولیه روی اسشرین، استرین و آسیب های بافت نرم   -
 نحوه پیشگیری از بروزآسیب به بافت های نرم -

  ت نرم در مدرسه را مورد بررسی قرار دهد و شیوع هریک را مشخص کند.آسیب های رایج بافتکالیف یادگیری: 

با فرض بروز آسیب در با فت نرم، نسبت به اجرای برنامه کمک های اولیه با در نظر گرفتن تمام ویژگی های تکالیف عملکردی: 

 مطرح شده، اقدام کند.

 فصل سوم :  آسیب های بافت سخت 

 در رفتگی مفصلی ) کلیات(   -

 آسیب های غضروف مفصلی   -

 آسیب صفحه رشد   -

 ضرب دیدگی مفصلی  -

 آشنایی با وسایل و تجهیزات کمک های اولیه از نزدیک ) مرتبط با آسیب(  -

 اجرای کمک های اولیه روی آسیب های بافت سخت و مفاصل ) کلیات(   -

 نحوه پیشگیری از بروزآسیب به بافت های سخت -

  قب ناشی از آسیب به بافت سخت بخصوص غضروف مفصلی و صفحه رشد را بررسی و بیان کند.عواتکالیف یادگیری: 

با مراجعه به اورژانس یکی از مراکز درمانی، روند بروز آسیب بافت سخت، انتقال مصدوم و تکالیف عملکردی: 

 کمک های اولیه انجام گرفته را بررسی و از آن گزارش تهیه کند.

 فصل چهارم: شکستگی 
  انواع شکستگی  -

 مکانیسم های شکستگی   -

 مراحل ترمیم شکستگی  -

 آشنایی با وسایل و تجهیزات کمک های اولیه از نزدیک ) مرتبط با شکستگی ها(  -

 اجرای کمک های اولیه روی آسیب های شکستگی   - 

 رعایت نکات ایمنی در پیشگیری ازشکستگی -

می کند و آسیب های شایع در این باره را با آمار و ارقام بدست آمده از منابع معتبر انواع شکستگی را بیان تکالیف یادگیری: 

  گزارش کند.

با ایجاد شرایط فرضی بروز شکستگی، رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه و اجرای برنامه کمک های اولیه را تکالیف عملکردی: 

 تمرین کند.
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 فصل پنجم: آسیب های رایج تنه وسر وگردن
 ب های رایج سر وگردن و کمک های اولیه آن آسی  -

 آسیب های رایج در ستون مهره ای و کمک های اولیه آن  -

 آسیب های رایج در کمربند شانه ای ) مفصل شانه،کفت و...( وکمک های اولیه آنها  -

 توصیه های لازم در پیشگیری از بروز آسیب های تنه و سروگردن -

جدی به اسیب های سر و گردن را گوشزد کند و ایمنی مربو  به پیشگیری چنین آسیب ضرورت توجه تکالیف یادگیری:  

 هایی را بررسی و اعلام نماید.

 نحوه کمک های اولیه به مصدوم سرو گردن و حمل وی به مرکز درمانی فرضی را به نمایش گذارد. تکالیف عملکردی: 

 فصل ششم: آسیب های اندام فوقانی

 فصل آرنج و کمک های اولیه آنهاآسیب های رایج در م -

 آسیب های رایج در مچ دست و انگشتان و کمک های اولیه آنها   -

 نحوه پیشگیری ازبروزآسیب های اندام فوقانی -

  آسیب های شایع در اندام فوقانی و ایمنی مربو  به آن را تشریح کند.تکالیف یادگیری: 

   به اندام فوقانی را عملا نشان دهد.نحوه آتل بندی آسیب های مربوتکالیف عملکردی: 

 فصل هفتم: آسیب های اندام تحتانی

 آسیب های رایج در مفصل و استخوان ران کمک های اولیه  آنها  -

 آسیب های رایج در مفصل زانو و کمک های اولیه آنها  -

 آسیب های رایج در مفصل مچ پا و انگشتان کف پا و روش های کمک های اولیه آنها  -

 چگونگی پیشگیری از بروزآسیب های اندام تحتانی -

   آسیب های شایع در اندام تحتانی و ایمنی مربو  به آن را تشریح کند.تکالیف یادگیری: 

 نحوه آتل بندی آسیب های مربو  به اندام تحتانی را عملا نشان دهد.تکالیف عملکردی: 

 آنها در ورزش های مختلففصل هشتم: آسیب های خاص و اصول ایمنی و وسایل حمایتی 

 آسیب های خاص در ورزش های مختلف و کمک های اولیه آنها  -

 استفاده از وسایل ایمنی و حمایتی در ورزش های گوناگون و روش های پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی  -

 زآنها را در شرایط بروزآسیبوسایل ایمنی و حمایتی در ورزش های گوناگون را بررسی و نحوه استفاده اتکالیف یادگیری: 

 مشخص کند.

با تهیه وسایل ایمنی و حمایتی در دسترس، یک بسته کمک های اولیه تهیه و نحوه استفاده ازآنها را در تکالیف عملکردی: 

 شرایط بروزآسیب تمرین کند. 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 لی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاریراهبرد تعام 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی 

 منابع آموزشی. 4
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 منابع اصلی:

(. پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی. تهران: انتشارات 6393علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا و دانشمندی، حسن) -

 سمت. 

هنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب های ورزشی. ترجمه: رهنما، نادر؛ محمدی هیمن و (. را6396کریستر، رلف) -

 صاحب الزمانی، منصور. تهران: انتشارات پژوهشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 کمک های اولیه در آسیب های ورزشی. تهران: انتشارات حتمی(. 6396اصفهانی، نوشین و اسدی، حسن) -

 منابع فرعی:

 (. کمک های اولیه. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.6346فراهانی، ابوالفضل) -

 (. کمک های اولیه در ورزش. ترجمه: ثالتی، محسن. تهران: انتشارات علم و حرکت. 6396ملیندا. جی، فلیگل) -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :ارزشیابی  آغازین 

  نمره 4کارگروهها و انجام فعالیت های مربو    ارزشیابی تکوینی: شرکت در 

     نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folio  بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم :)نمره 4 
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 « مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تاسیسات و تجهیزات ورزشی و بازسازی آنها مستلزم هزینه هایی است که تدارک آنها کار ساده ای نخواهد بود.  توسعه اماکن، 

و بهداشت  ،برای این منظور، مدیریت کردن آنها نقش مهم و بسزایی را در جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها ایفا می کند. از طرفی

و سلامت استفاده کنندگان ت تا با حفظ حداقل استاندارها، از بروز آسیب ها جلوگیری به دنبال آن اساین اماکن و تجهیزات  ایمنی

کند. رعایت بهداشت و ایمنى از جمله موارد مهمى است که با توجه به شرایط سنی دانش آموزان، حفظ را تا حد زیادی تضمین 

 د.گیرقرار در مدارس می بایست مورد تاکید سلامت آنها 

آید و باید ضمن دست نمىبه ی خودبخودآنها  ایمنى و حفظ بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس، حفظ و نگهداری از

مربو  به آن را نیز آموزش داد و لزوم رعایت آن نیز از سوی معلمان  مواردآموزش هر فعالیت ورزشی، قوانین، مقررات و رعایت 

 مورد تاکید باشد.

آموزان می بایست جزء اولین مسئولیت معلمان و مربیان ورزش نظر حفظ سلامت دانش انتخاب زمین و محوطه ورزشى مناسب از

 باشد تا از هر گونه خطر و آلودگی عارى باشد.

لزوم نظارت فضا و امکانات قبل از اجرای فعالیت و اجرای دقیق مقررات و رعایت انجام ایمن فعالیت های ورزشی مستلزم آن است 

 و داشتن برنامه مناسب است که ضرورت آن پرداختن به این درس را مشخص می کند. تا معلمان با آگاهی کامل

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:   

 6 تعداد واحد: 

 66تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 اکن و تجهیزات ورزشیمدیریت امنام درس به فارسی: 

 management of sport facilities and equipments   نام درس به انگلیسی: 

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

با فضاهای ورزشی و تجهیزات مربو  به آنه آشنا شده و نحوه مدیریت و نگهداری اماکن و  -

  مورد استفاده در ورزش مدارس را مورد بررسی قرار داده و آنها را بکارگیرد.ورزشی  تجهیزات

 وفعالیت های ورزشی را بشناسد اماکن و تجهیزات مورد استفاده در  ،ایمنی ،مفهوم بهداشت -

برای اجرای دقیق آن در ساعت درس تربیت بدنی برنامه ریزی کند و در این زمینه به دانش 

 را ارائه نماید. آموزان توصیه های لازم

لزوم ایمنی و بهداشت در هریک از فضاهای ورزشی را مورد توجه قرار داده، قبل از اجرای  -

فعالیت، از ایمنی و بهداشت این فضاها اطمینان حاصل کند و هنگام فعالیت نیز توجه به آنها را به 

 دانش آموزان گوشزد کند.

و هاوایی را بررسای کارده و در حاین  اجرای فعالیت های ورزشی در وضعیت های مختلف آب -

 را به اجرا بگذاردفعالیت برای حفظ بهداشت و رعایت ایمنی، آنها 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 اماکن، تجهیزات ورزشی و مدیریت آن مفهوم  -

 آشنایی با فضاهای ورزشی و تعاریف مربو  به آن -

 ورزشی و تعاریف مربو  به آن آشنایی با تجهیزات -

 مفهوم بهداشت و بهداشت ورزشی -
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 مفهوم ایمنی و ایمنی ورزش -

 نقش ایمنی و بهداشت در مدرسه و ساعت درس تربیت بدنی -

 عوامل موثر در ایمنی و بهداشت ساعت درس تربیت بدنی -

 تکالیف یادگیری:  

در قالب کارگروه مورد بررسی و  ای مختلف تقسیم کرده ودسته بندی هرا در  اماکن و تجهیزات ورزشیدانشجویان مفهوم  .6

 نتیجه به کلاس ارائه نمایند.

 . عوامل موثر در ایمنی و بهداشت ساعت درس تربیت بدنی را از جهات مختلف در کارگروههای کلاسی بحث و بررسی کنند.6

 تکالیف عملکردی: 

 استفاده از را بررسی و شاخص های مهمعموم در جامعه استفاده قابل اماکن و تجهیزات ورزشی دانشجویان با تشکیل کارگروه،  .6

 را تعیین کنند. هاآن

 . راهکارهای مورد استفاده عمومی اماکن و تجهیزات ورزشی را در باب ایمنی و بهداشت تحلیل کنند.6

  اماکن و تجهیزات ورزشی مورد استفاده در مدارس: دومفصل 

 فاده در مدارسبررسی رشته های ورزشی مورد است -

 نقش اماکن و تجهیزات ورزشی در توسعه فعالیت های ورزشی مدارس -

 اماکن ورزشی قابل استفاده در ورزش مدارس و مدیریت آنها -

 تجهیزات ورزشی قابل استفاده در ورزش مدارس و نحوه نگهداری و مدیریت آنها -

ا در مدرسه و ساعت درس تربیت بدنی در قالب کارگروه ر استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشیدانشجویان تکالیف یادگیری:  

 مورد بررسی و نتیجه به کلاس ارائه نمایند.

 نگهداری و حفظ اماکن و تجهیزات ورزشیدانشجویان با تشکیل کارگروه، هر یک از عوامل موثر در تکالیف عملکردی: 

 .یی آن را به منظور بهره برداری بیشتر احصا کننده و راهکارهای اجرادرمدرسه را بررسی و شاخص های مهم آن را تعیین ک

 وم: ایمنی و بهداشت فضا و اماکن ورزشی قابل استفاده در مدرسه سفصل 

 ایمنی و بهداشت فضاهای ورزشی روباز -

 ایمنی و بهداشت فضاهای ورزشی بسته -

 ایمنی و بهداشت سایر فضاهای مورد استفاده در ورزش -

جویان، لیستی از فضاهای ورزشی مورد استفاده در مدارس محل زندگی خود تهیه و به کلاس هر یک از دانشتکالیف یادگیری: 

 ارائه کند. با جمع بندی از کل گزارش ها، فضاهای مشترک مشخص شوند.

 دانشجویان با تشکیل کارگروه، ایمنی و بهداشت فضاهای مشخص شده را به تفکیک تهیه کنند. تکالیف عملکردی:

 ی و بهداشت وسایل و تجهیزات ورزشی دانش آموز م: ایمنچهارفصل 

 ایمنی و بهداشت پوشاک ورزشی)لباس، کفش، ساک، جوراب( -

 ایمنی و بهداشت تجهیزات ورزشی) انواع راکت، انواع توپ و...( -

در دانشجویان در کارگروههای کلاسی، فهرستی از پوشاک و تجهیزات ورزشی مورد استفاده دانش آموزان تکالیف یادگیری: 

 مدرسه را تعیین نمایند.
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دانشجویان در کارگروههای کلاسی به تفکیک ایمنی و بهداشت، فهرست تهیه شده در مورد پوشاک و تکالیف عملکردی: 

 تجهیزات ورزشی مشخص کنند.

 م: ایمنی و بهداشت فعالیت های جسمانی پنجفصل 

 ورزش و بیماری ها -

 ورزش و آسیب ها -

 ورزش و آب و هوا -

 هورزش و تغذی -

 ورزش و سلامتی -

دانشجویان یکی از موضوعات مورد بحث در فصل چهارم را انتخاب و پیرامون آن بررسی کرده  هر گروه ازتکالیف یادگیری: 

 و نتیجه را به کلاس ارائه نماید.

اهکارهای در کارگروههای کلاسی، موارد مبتلابه در مدرسه در هریک از موضوعات مورد بحث را تعیین و ر تکالیف عملکردی:

 بهداشتی و ایمنی آن را مشخص کنند.

 م: مدیریت ایمنی در آموزش تربیت بدنی ششفصل 

 عوامل انسانی -

 فعالیت -

 عوامل آسیب -

 در کارگروههای کلاسی، نقش هر کدام از موضوعات مورد بحث مورد بررسی قرار گیرد.تکالیف یادگیری: 

گر، فلوچارتی از مدیریت ایمنی در کلاس درس در هر یک بخش دانشجویان سعی کنند با مشارکت یکدیتکالیف عملکردی: 

 های مورد بحث تهیه کنند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

هدف از ارائه این درس، بررسی ایمنی و بهداشت فضای مدرسه و محیط هایی است که دانش آموزان در آن به فعالیت می پردازند، 

ور فعال و در قالب گروههای درسی به این بررسی ها پرداخته و با توجه به حداقل شرایط است. بنابراین سعی شود دانشجویان به ط

موجود در مدرسه، نکات کاربردی و قابل اجرا را احصا و در کلاس آنها را جمع بندی کنند. هرچند مبانی نظری بحث ها نیز مورد 

ر بخش تبیین تا در آینده کاری دانشجویان مورد استفاده قرار نیاز است، اما هدایت یادگیری به سمتی باشد که نکات کاربردی در ه

گیرد. مسلما اگر دانش آموزان در هر بخش تنها چند نکته حتی ساده را فرا بگیرند، در مقیاس وسیع می تواند اثرات سازنده ای 

 داشته باشد.

 منابع آموزشی. 4

 پیشنهاد تالیف منابع اصلی:

 منابع فرعی:

 (. مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.6393و قاسمی، حمید)فراهانی، ابوالفضل  -

 (. بهداشت و ورزش. تهران: انتشارات حتمی6394یداله زاده، عهدیه) -

 (. ایمنی و خطر در تربیت بدنی کودکان دبستانی. تهران: انتشارات بامداد کتاب6396عباسپور، بیتا) -

 بی یادگیری )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیا. 2
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 :ارزشیابی  آغازین 

     نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو 

     نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folio  بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم :)نمره 4 
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 «آموزان با نیازهای ویژه تربیت بدنی دانش »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

دانش آموزان با نیازهای ویژه، گروهی از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس کشور هستند که با توجه به شرایط ویژه 

م توجه شود: اول حسی، جسمانی، ذهنی، روانشناختی و ادراکی، نیازمند توجه خاص هستند. لذا لازم است از چند جهت به این مه

اینکه با عنایت به منشور آموزش یکپارچه که بسیاری از دانش آموزان با شرایط ویژه را در کنار دانش آموزان مدارس عادی قرار 

یادگیری مهارت ها و  -می دهد، معلم این مدارس باید با ویژگی های این قبیل دانش آموزان آشنایی داشته و روش های یاددهی 

نها را بداند و بتواند از این روش ها برای آموزش به این دانش آموزان در کنار سایر دانش آموزان استفاده نماید. دوم مفاهیم به آ

اینکه احتمال دعوت به کار )بکارگیری( این معلمان در مدارس خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه وجود دارد و لذا داشتن 

 این زمینه از ضروریات دوره های تربیت معلم تربیت بدنی است.حداقل قابلیت های شناختی و مهارتی در 

اهداف این درس با چهارچوب مفهومی دانشگاه فرهنگیان هماهنگ شده است. علاوه بر این، این محتوا حاوی استانداردهای 

 سازمان های ملی  و بین المللی ورزش و تربیت بدنی برای افراد معلول است.

 مشخصات درس  

 عملی -نظری نوع درس:  

  6تعداد واحد: 

 04تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

و آشنا به ورزش افراد با نیازهای  ورزشی

 ویژه

 تربیت بدنی دانش آموزان با نیازهای ویژهنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 
Adapted physical education or Physical education for students with 

special needs. 

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

دانش عمومی تربیت بدنی تطبیقی)ویژه(، سازگاری با ورزش و زمینه های با اصول و مبانی،  -

تربیت بدنی ویژه آشنا شده، جنبه های قانونی آن را بداند و نسبت به رفع  مرتبط با آموزش های

 نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه اقدام کند.

مهارت های اساسی در اجرای آزمون، ارزیابی، برنامه نویسی و تدریس فعالیت های جسمانی  -

 را فرا بگبرد و آن را بکار بندد. سازگار با شرائط دانش آموزان با نیازهای ویژه

با انواع دانش آموزان با نیازهای ویژه و روش های توسعه قابلیت های فردی و اجتماعی آنها و  -

گونگی برقراری ارتبا  با آنها آشنا شود و روش های آموزش مهارت های حرکتی به این دانش چ

 آموزان را در صحنه عمل به کار بگیرد.

 دگیری، محتوای درس و ساختار آن:های یافرصت .5 

 کلیات فصل اول:
 مقدمه، تعاریف و اصطلاحات تربیت بدنی تطبیقی  -

 برنامه های تربیت بدنی تطبیقی طراحی و اجرای -

 برنامه های تربیت فردی و گروهی دانش آموزان با نیازهای ویژه -

 استراتژی های آموزش برای تربیت بدنی تطبیقی -

 آشنایی با آزمون های دانش آموزان با نیازهای ویژه ارزشیابی، اندازه گیری و -

 تکالیف یادگیری: 



 

  664 

 

در قالب بحث گروهی، دیدگاه و برداشت های خود را از مفهوم تربیت بدنی تطبیقی و اینکه آیا درست است که دانش آموزان با 

 نیازهای ویژه را با دانش آموزان عادی ادغام کنند را بیان کند.

 اویری از دانش آموزان با نیازهای ویژه و فعالیت هایی که قادر به انجام آن هستند، تهیه کنند.تصتکالیف عملکردی: 

 شناخت دانش آموزان با نیازهای ویژه  فصل دوم:
 معلولین ذهنی، معلولین با اختلالات یادگیری، اوتیسم و معلولیت های ارتباطی،   -

  )اختلالات نابینایی(انابینمعلولین و )اختلالات شنوایی( معلولین ناشنوا  -

 (DWARFISM)معلولین قطع عضو و اندام کوچک و ناهنجاری های اندامی -

 معلولین فلج مغزی، ضربه مغزی  -

 معلولین ضایعه نخاعی، اسپاینابیفیدا، ام اس، تحلیل عضلانی، روماتیسم -

 (    DCD ای ی) خام حرکت یحرکت یاختلال رشد هماهنگ تیمعلول -
 دارند شامل :  تیکه احتمال بروز معلول ییهایمارینگان ببا علائم و نشا یآشنائ -

 و اضافه وزن،  یچاق -

 و آسم،  یمشکلات تنفس -

 (،CHD ) یمادرزاد یو عروق یاختلالات قلب -

 صرع -

 (  FASالکل ) ینیسندرم جن -

 ( Tourette syndromeنشانگان توره )  -

 ( Williams Syndrome)  امزیلینشانگان و -

  ابتید -

 ( (Juvenile Rheumatoid Arthritisجوانان    کیوپاتیدیا تیآرتر -

 ) Multiple Sclerosis )( MS )ام اس  -

 (MD  ()Muscle Dystrophy یعضلان یستروفی) د یدش پروردگ -

 ( Osteogenesis Imperfecta)  یاختلال استخوان زائ -

 (  Engelman Syndromeنشانگان آنجلمن )  -

در کارگروه کلاسی، ویژگی های مشترک دانش آموزان مربو  به هریک از انواع معلولیت ها را تهیه و به یری: تکالیف یادگ

 کلاس ارائه نماید.

فعالیت های جسمانی مورد انتظار از هر یک از دانش آموزان را در محیط ورزشی در قالب فیلم یا اسلاید تکالیف عملکردی: 

 .نمایش دهد

 وری در توسعه قابلیت های جسمانی و حرکتی دانش آموزان با نیازهای ویژهملاحظات ضر فصل سوم:
 توسعه حرکتی ) مهارتی( -

 حرکتی( -حرکتی  )شناختی  –توسعه ادراکی  -

 ویژگی های حرکتی کودکان پیش دبستانی و دبستانی  -



 

  669 

 

ک مهارت حرکتی و یک مهارت برای هریک از دانش آموزان با نیازهای ویژه که معرفی شده اند، حداقل یتکالیف یادگیری: 

 حرکتی معرفی کند. –ادراکی 

فعالیت های معرفی شده را دسته بندی کرده و آنها را در محیط ورزشی اجرا و نواقص احتمالی را برطرف تکالیف عملکردی: 

 نماید.

 فعالیت های دانش آموزان با نیازهای ویژه فصل چهارم:
 ت فعالیت ها و آمادگی جسمانی مرتبط با سلام -

 فعالیت های با ویلچر و سایر وسایل ورزشی -

 فعالیت های حرکتی ویژه معلولین حسی و ارتباطی ) ناشنوا و کم شنوا / نابینا و کم بینا / لکنت زبان (  -

  فعالیت های حرکتی ویژه معلولیت های یادگیری و اوتیسم و نقص توجه  -

 فعالیت های حرکتی ویژه کم توانان ذهنی -

ویژه مبتلایان به بیماری های غیر واگیردار) آسم / دیابت / صرع / اختلالات قلبای و عروقای / نشاانگان  فعالیت های حرکتی -

جنینی و مادرزادی  / نشانگان توره / نشاانگان ویلیاامز / آرتریات ایادیوپاتیک جواناان / ام اس / دش پروردگای / اختلاال 

 استخوانزائی / نشانگان آنجلمن  

  دانش آموزان مبتلا به چاقی / اضافه وزن فعالیت های حرکتی ویژه  -

 فعالیت های آبی  -

 ورزش های زمستانی  -

 ورزش های انفرادی، دو نفره و تیمی  -

 فعالیت های تفریحی و هیجانی  -

در کارگروه کلاسی، فعالیت های ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه را در دو دسته قهرمانی و همگانی تکالیف یادگیری: 

 مشخص کنند.

از محل تمرین دانش آموزان و یا افراد با این ویژگی بازدید کرده و نتیجه را در قالب گزارش به کلاس ارائه تکالیف عملکردی: 

 نمایند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

ت ضمن رعایت مسلما شاید در کلاس شما هم تعداد زیادی باشند که با این دانش آموزان تاکنون ارتباطی نداشته باشند. بهتر اس

اختصار در ارائه مباحث علمی زیاد، سعی کنید بصورت کاربردی شناخت دانشجویان نسبت به این افراد را افزایش دهید و اطلاعاتی 

را در کلاس مطرح کنید یا به عنوان تکلیف در نظر بگیرید که بتواند نیاز کار با دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدرسه را حل کند. 

نشجویان مطلع در کلاس که در زمینه کار با این دانش آموزان وجود دارد، در فعالیت های گروهی بخوبی استفاده کنید. بحث از دا

های گروهی کمک خوبی است تا بهتر بتوان سطح کلاس را متعادل کرد. بازدیدهای عینی از محل تحصیل، نگهداری و ورزش این 

 افراد بسیار راهگشاست. 

 شیمنابع آموز. 4

 منابع اصلی: 

 ( . تربیت بدنی تطبیقی و ورزش . هیومن کینتیک 6464جوزف، وینیک و دیوید، پورتا ) -
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- Winnick, J. (2005). Adapted physical education and sport (4th ed.). Champaign, IL: Human 

Kinetics. 
 منابع فرعی:

 انتشارات حتمی   (. ورزش معلولین . تهران:6394سخنگویی، یحیی و همکاران) -

 کتاب های چاپ فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین  -

 کتاب های چاپ سازمان آموزش و پرورش استتنایی کشور -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 ارزشیابی آغازین: برگزاری یک مباحته گروهی در کلاس و جمع آوری نقطه نظرات گروهی 

 نمره 4تکالیف و فعالیت ها در مورد هر یک از فصول کتاب  ارزشیابی تکوینی: ارائه 

  نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث نظری 

 ( کارپوشهPort Folio جمع آوری فعالیت های عملی و کارگاهی در مورد هریک از انواع دانش آموزان :)نمره 4 
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 «نی در ایران و اسلامتاریخ تربیت بدنی و ورزش پهلوا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

سیر پیشرفت و تکامل هر پدیده اجتماعی و از جمله پدیده اجتماعی تربیت بدنی/ جسمانی و ورزش مرهون تلاش های مردم جوامع 

ذهب مردم و فرهنگ های مختلف آنان است. آگاهی و درک از تحولات انجام شده از یک سو و شناسایی نقش فرهنگ و بویژه م

شاود، دهی به رشد و پیشرفت این تحولات در طول زمان از گذشته تاکنون که به شکل گیری تاریخ آن پدیاده منجار مایدر جهت

یک ضرورت است. درس تاریخ در دوره ابتدایی در قالب تعلمیات اجتماعی و در دوره متوسطه در قالب درسی مجازا و خااص باه 

دوره آموزش عالی بنا به نوع رشته تحصیلی به ویژه در علوم اجتماعی و انسانی واحد تاریخ بارای آموزان ارائه شده است. در دانش

 ورزش و بادنی تربیات تااریخشود. بر همین منوال واحاد درسای گیری علم مربوطه ارائه میآشنا ساختن دانشجویان با تاریخ شکل
 و بادنی تربیات ن دانشجویان رشته آموزش تربیت بدنی با تاریخ تحولاتمنظور اشنا ساختبه با همین منطقاسلام  و ایران در پهلوانی

 ورزشای های تربیت بدنی و ورزش در ایران پس از اسلام و نیز نقش مشاهیرایران و جهان اسلام با تاکید بر درک ویژگی در ورزش

 شود.  های تاریخی ممتاز تدوین میایران و جهان اسلام در طی دوره

 مشخصات درس

 نظری درس:نوع 

 6 تعداد واحد:

 36تعداد ساعت:  

 شایستگی کلیدی:
  -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 تاریخ تربیت بدنی و ورزش پهلوانی در ایران و اسلام  نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 

History of Sport and physical education in Iran and Islam  

اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان ایتن واحتد یتادگیری دانشتجومعلم قتادر 

 خواهد بود:

 با ماهیت و اهمیت تاریخ آشنا شود -

 با تحولات تاریخ تربیت بدنی و ورزش در ایران باستان و صدر اسلام آشنا شود -

 شود آشنا ایران پس از اسلام در ورزش و بدنی تربیت تاریخ با تحولات -

 اسلام تحلیل کند. از را پس ایران ورزش و بدنی تربیت هایویژگی -

معاصر آشنا شود و انها را  دوران در واسلام ایران ورزش و بدنی تربیت تاریخ با تحولات -

 تحلیل کند.

 ایران آشنا شود و نقش آنها را درک کند. ورزشی با مشاهیر  -

 ار آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختفرصت .5

 بخش اول : کلیات

 فصل اول: کلیات تاریخ

 تعریف تاریخ: ماهیت، اهمیت و ضرورت -

 انواع تاریخ: تاریخ شفاهی و تاریخ مکتوب، تاریخ عام و تاریخ خاص، تاریخ توصیفی و تاریخ تحلیلی -

 دوره های تاریخی -

 تاریخچه تاریخ: مورخان بزرگ -

 تکالیف یادگیری:

 کند.ا تشریح میضرورت تاریخ ر و اهمیت ماهیت، .6

 انواع تاریخ را می شناسد و کاربرد آنها را تحلیل کند. .6
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 های تاریخی را تشریح می کند.دوره .3

 تکالیف عملکردی:

 هد.دتاریخ را شناسایی کرده و به کلاس ارائه می برخی از کاربردهای -

 فصل دوم: کلیات تاریخ تربیت بدنی و ورزش

 و ورزش تاریخ خاص و مطالعه تاریخ تربیت بدنی -

 تعاریف تربیت بدنی، ورزش و سایر شکل های فعالیت جسمانی -

  ورزش و بدنی تربیت های مطالعه تاریخویژگی -

 تکالیف یادگیری:

 کند.تاریخ خاص و مطالعه تاریخ تربیت بدنی و ورزش را تشریح می -6

 را تشریح می کند. ورزش و بدنی تربیت های مطالعه تاریخویژگی -6

 تکالیف عملکردی:

 هد.درا شناسایی کرده و به کلاس ارائه می ورزش و بدنی تربیت های مطالعه تاریخی از ویژگیبرخ -6

 و اسلام  ایران بخش دوم: تاریخ تربیت بدنی و ورزش در

 فصل سوم:  تاریخ تربیت بدنی و ورزش در ایران باستان و صدراسلام

 ورزش و مذهب -

 انتاریخ ایران و تربیت بدنی و ورزش در ایران باست -

 جشنواره ها و مسابقات ورزشی در ایران باستان -

 ها در ایران باستانانواع ورزش -

 تاریخ تربیت بدنی و ورزش در صدر اسلام -

 ورزش های مورد تاکید اسلام -

 تکالیف یادگیری:

 کند.ارتبا  ورزش و مذهب را تشریح می -6

 یل کند.شناسد و کاربرد آنها را تحلها و مسابقات ورزشی را میجشنواره اهداف -6

 ورزش های مورد تاکید اسلام را تشریح می کند. -3

 تکالیف عملکردی:

 هد.دها در ایران باستان را شناسایی کرده و به کلاس ارائه میبرخی از انواع ورزش .6

 

 فصل چهارم: تاریخ تربیت بدنی و ورزش در ایران پس از اسلام

 جشنواره های و مسابقات  ورزشی در ایران پس از اسلام -

 ایران پس از اسلام در هاورزش اعانو -

 های تربیت بدنی و ورزش ایران پس از اسلامویژگی -

 های پهلوانیآموزه -
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 های فتیانآموزه -

 های عیارانآموزه -

 های شاطرانآموزه -

 های زورگرانآموزه -

 تکالیف یادگیری:

 کند. . جشنواره ها و مسابقات  ورزشی در ایران پس از اسلام  را تشریح می6

 های تربیت بدنی و ورزش ایران پس از اسلام می شناسد و آنها را تحلیل کند.ژگی. وی6

 تکالیف عملکردی:

 هد.دهای پهلوانی را شناسایی کرده و به کلاس ارائه میآموزه برخی از کاربردهای .6

 

 دوران معاصر ایران و اسلام در ورزش و بدنی تربیت فصل پنجم: تحولات تاریخ

 ت بدنی و ورزش در ایران معاصرتاریخ ایران و تربی -

 درس تربیت بدنی در مدارس -

 اجرای درس تربیت بدنی در مدارس -

 برنامه درسی ملی -

 دبیرستان های تربیت بدنی -

 مدارس ورزش -

 تربیت بدنی در دانشگاهها -

 رشته تحصیلی ترببت بدنی و علوم ورزشی  -

 تحصیلات تکمیلی  -

 سازمان های ورزشی ایران -

 ر ایران معاصرهای ورزشی دانواع رشته -

 ورزش زنان -

 تاریخ تربیت بدنی و ورزش در اسلام معاصر -

 تکالیف یادگیری:

 کند.های تاریخی در تربیت بدنی و ورزش را تشریح میبرخی از مولفه -6

 ورزش زنان را تحلیل کند. -6

 تکالیف عملکردی:

 هد.دبه کلاس ارائه میمعاصرشناسایی کرده و  اسلام در ورزش و بدنی تربیت وقایع مهم در تاریخ برخی از -6

 ایران و جهان اسلام ورزشی مشاهیر فصل ششم:

 ایران ورزشی قهرمانان -

 ایران ورزشی بنیانگذاران -

 (دانشمندان و فقها سیاست مدارن، شاعران،)ایران ورزشی اندیشمندان -
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 تکالیف یادگیری:

 برخی ار قهرمانان ورزشی ایران را نام می برد. -6

 ن می شناسد و آنها را تحلیل کند.نقش اندیشمندان ورزشی ایرا -6

 تکالیف عملکردی:

 هد.دزندگی نامه یک از بنیانگذاران  ورزشی ایران را به کلاس ارائه می .6

 آئین ورزش پهلوانیفصل هفتم: 

 آداب برد و باخت -

 آداب فتوت، مردانگی و جوانمردی -

 بازی جوانمردانه -

 بازی منصفانه -

 ارزش ها و اخلاق در ورزش -

بازی جوانمردانه را توصیف کند و مصداق های فتوت، مردانگی، جوانمردی و... را با تاکید بر آموزه های  ی:تکالیف یادگیر

 دینی، در ورزش مدارس مشخص کند.

آدابی که در حین اجرای مسابقات و اردوها می بایست در رویدادهای ورزشی دانش آموزی رعایت شود را  تکالیف عملکردی:

 تحلیل قرار دهد.مورد بررسی و تجزیه و 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 راهبرد غیرمستقیم: واحد کار/ پروژه  -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 در دست تالیف.  -

 منابع فرعی:
 تربیت بدنی و ورزش، چاپ هشتم. تهران: سمت(. تاریخ 6396اسمعیلی، محمدرضا.) -

 (. تربیت بدنی در آینه فرهنگ و ادبیات ایران. تهران: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی6344نیکوبخت، محمد.) -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :گیرد.های آموزشی انجام میاز شروع فعالیت به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل ارزشیابی  آغازین 

 :نمره 3 ها فعالیت در مشارکت و شده بینی پیش  یادگیری واحد اجرای و طراحی در دانشجو عملکرد ارزشیابی تکوینی . 

 :نمره. 6پروژه یا کار واحد ارائه نمره و 64 میزان به نظری مباحث آزمون ارزشیابی پایانی 
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 «دوره ابتدایی و متوسطه یادگیری در آموزش تربیت بدنی -دهیروش های یاد»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:9

شامل معرفی روش های است که به واسطه آنها امکان انتقال « یادگیری در آموزش تربیت بدنی-روش های یاددهی»واحد درسی 

قل سه حوزه یادگیری متفاوت برای یادگیری انسان محتوای پیش بینی شده در برنامه ریزی درسی فراهم می شود. همانطور که حدا

قائل شده اند، روش های انتقال محتوای این سه حوزه نیز با هم متفاوت هستند. چنانچه بهترین و مناسبت ترین محتوای برای تحقق 

وثر از سوی معلم یادگیری و تمرین کارآمد و م –اهداف ورزش مدرسه )تربیت بدنی( درنظر گرفته شود، اما روش های یاددهی 

برنامه ریزی درسی در آموزش تربیت »بکار گرفته نشود، تحقق هدف های عقیم می مانند. این واحد درسی با دو واحد درسی 

ارتبا  تنگاتنگ دارد. از این رو باید آنها به شکل یک کل واحد در نظر «  طراحی آموزشی در آموزش تربیت بدنی» و « بدنی

 گرفت.

اجتماعی -مهارتی، دانش و عاطفی –بدلیل ظرفیت درس تربیت بدنی و ورزش با چالش انتقال محتوای حرکتی  معلم تربیت بدنی

در کلاس خود روبرو است. مهمترین کارکرد این درس در تسریع انتقال محتوای و افزایش کیفیت آموزشی است. نشا  حاصل از 

ت های ورزشی به بهبود رفتارهای عاطفی و اجتماعی در زمان آموزش یادگیری حرکتی و تسلط دانش آموزان در انجام بازی و رقاب

و تمرین می انجامد. و این چرخه بطور مداوم تکرار می شود. یادگیری حرکتی صرفا با آموزش محقق نشده و نیازمند تمرین 

یادگیری و تمرین  -دهیمناسب و کافی است. بنابراین در آموزش تربیت بدنی نویسندگان و متخصصین بر اصطلاح فرآیند یاد

 تاکید می کنند.

 مشخصات درس

 عملی -نظری نوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 ساعت 04زمان درس: 

 شایستگی کلیدی: 

  موضوعی -تربیتی 

 مبانی و اصول ورزش و پیش نیاز: 

 تربیت بدنی

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 و ییابتدا دوره یادگیری در آموزش تربیت بدنی-روش های یاددهی نام درس به زبان فارسی:

 متوسطه

 نام درس به زبان انگلیسی:
Teaching-learning methods in physical education instruction  

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

یادگیری در آموزش تربیت بدنی را در بسترهای -موقعیت یاددهیواژه ها و اصطلاحات، جایگاه و  -

 متفاوت درک و تحلیل کند.

یادگیری در آموزش تربیت بدنی دوره ابتدایی را به تفکیک حوزه های -روش های یاددهی - 

 یادگیری تشریح و در کلاس درس اجرا کند.

ا به تفکیک حوزه های یادگیری در آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه ر-روش های یاددهی -

 یادگیری تشریح و در کلاس درس اجرا کند.

 مفهوم ارتبا  و مهارت های آن را در تدریس بشناسد و کاربرد آنها را تشریح کند. -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -5

 تربیت بدنی)ورزش مدرسه(  جایگاه و موقعیت آموزش و تدریسفصل اول: 

 تربیت بدنی در حوزه های نظری و موضوعی علوم ورزشیجایگاه آموزش  -

 یادگیری درس تربیت بدنی با دروس کارشناسی آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی -جایگاه و موقعیت روش یاددهی -

 یادگیری تربیت بدنی در فرآیند فعالیت های آموزشی معلم تربیت بدنی-جایگاه و موقعیت روش یاددهی -
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 تربیت بدنی)ورزش مدرسه( را توضیح می دهد.  اه و موقعیت آموزش و تدریسجایگتکالیف یادگیری: 

 -تکالیف عملکردی:

 تعریف و تحلیل واژه ها و اصطلاحات فصل دوم:

 تربیت و تربیت حرکتی -

 یادگیری و یادگیری حرکتی -

 یادگیری و تمرین -فرآیند یاددهی -

  آموزش -

 فعالیت های آموزشی -

 ای تدریس موثر( تدریس )مفهوم، کارکرد و ویژگی ه -

 الگوهای تدریس)تفاوت الگوهای تدریس و الگوهای آموزش(  -

 تفاوت یادگیری، آموزش، تدریس و آموزش  -

 طراحی آموزشی -

 کارورزی -

  صلاحیت های حرفه ای معلم تربیت بدنی -

 تحلیل کند. یادگیری در تربیت بدنی را  تعریف و –های یاددهی واژه ها و اصطلاحات مرتبط با روشتکالیف یادگیری: 

در قالب گروههای کلاسی، صلاحیت های حرفه ای معلم تربیت بدنی را با توجه به منابع معتبر و اسناد تکالیف عملکردی: 

 بالادستی استخراج نماید.

 یادگیری در آموزش تربیت بدنی دوره ابتدایی-های یاددهیروش فصل سوم:

  مهارتی  -یادگیری موضوعات حرکتی-روش های یاددهی -

 یادگیری موضوعات دانشی -روش های یاددهی -

 اجتماعی -یادگیری موضوعات عاطفی  -روش های یاددهی -

 یادگیری تربیت بدنی دوره ابتدایی -عوامل موثر برانتخاب روش های یاددهی -

عات یادگیری موضو-های یاددهیدر گروههای کلاسی، از متن کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی، روشتکالیف یادگیری: 

 را استخراج و ارائه دهد. حرکتی  دوره ابتدایی -اجتماعی و مهارتی  –دانشی، عاطفی 

را در  یادگیری متناسب با موضوعات تربیت بدنی دوره ابتدایی -های یاددهیبه انتخاب خود، یکی از روشتکالیف عملکردی: 

 کلاس اجرا کند.

 ههای تدریس تربیت بدنی در دوره متوسطفصل چهارم: روش

  مهارتی  -یادگیری موضوع حرکتی-روش های یاددهی -

 یادگیری موضوعات دانشی -روش های یاددهی -

 اجتماعی -یادگیری موضوعات عاطفی  -روش های یاددهی -

 یادگیری تربیت بدنی دوره متوسطه -عوامل موثر برانتخاب روش های یاددهی -

یادگیری موضوعات -های یاددهیی معلم تربیت بدنی، روشاز متن کتاب های راهنما در گروههای کلاسی،تکالیف یادگیری: 

 را استخراج و ارائه دهد. حرکتی  دوره متوسطه -اجتماعی و مهارتی  –دانشی، عاطفی 
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را در  یادگیری متناسب با موضوعات تربیت بدنی دوره متوسطه -های یاددهیبه انتخاب خود، یکی از روشتکالیف عملکردی: 

 کلاس اجرا کند.

 ارتباط و تعامل در تدریسنجم: فصل پ

 تعریف ارتبا  و تعامل معلم و شاگرد -

 ویژگی های تعامل بین دانش آموزان و معلمان تربیت بدنی -

 شان با دانش آموزان یاقدامات معلمان برای بهبود تعامل ا -

 انواع روش های ارتباطی و موانع ارتبا  -

 لم و شاگردخلاصه پیشنهادهایی برای بهبود ارتبا  و تعامل بین مع -

ای، مقالات و متن های مرتبط با انواع روش های ارتباطی و موانع ارتبا  در کلاس با مراجعه به منابع کتابخانهتکالیف یادگیری: 

 تربیت بدنی را به کلاس معرفی کرده و چکیده آنها را در کلاس بخواند.

ملات معلم و شاگردان را تهیه و به کلاس ارائه می دهد و های تربیت بدنی گزارشی از تعابا حضور در کلاس تکالیف عملکردی: 

 پردازد.به نقد و بررسی آنها با هدایت معلم می 

 راهبردهای تدریس و یادگیری -0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

  /پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 (. تربیت بدنی در مدارس. تهران: انتشارات سمت.6390رمضانی نژاد، رحیم) -

 (. الگوها و روش های تدریس در آموزش تربیت بدنی)ورزش مدرسه(. کرج: انتشارات مهاتما گاندی.6396حلاجی، محسن) -

 منابع فرعی:

 ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی. تهران: انتشارات آییژ. (. روش6396، احمد و افشار، منصور.)آذربانی -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

  6ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره

  نمره 0ارائه واحد کار یا پروژه 

  نمره  64مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: آزمون 
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 «راحی آموزشی در آموزش تربیت بدنیط» سرفصل درس

 . معرفی درس و منطق آن:9

درس طراحی آموزشی در آموزش تربیت بدنی ورزش در برابر درس برنامه ریزی درسی در آموزش تربیت بدنی و ورزش،  علمی 

یادگیری در  –وری آموزشی، برنامه ریزی درسی و روش های یاددهی رویه ای محسوب می شود. این علم مجموعه ای از علم فنا

آموزش تربیت بدنی و ورزش  است. حتی می توان چنین عنوان کرد که در عرصه عمل نزدیک ترین دانشی است که می تواند 

حاوی اطلاعاتی است معلم تربیت بدنی را در مواجه با کلاس درس کمک کند. اگرچه این درس به شکل نظری ارائه می شود اما 

که معلم را در بستر عمل و در برنامه ریزی در سطح کلاس / سطح خرد یاری می دهد. ماهیت این درس به هنر حاصل از تجربه 

معلم در هدایت کلاسی با کیفیت است و برای اثربخش بودن در این امر لازم است معلم با عوامل متعدد و موثر بر فعالیت هایش 

 اف مورد نظر و تکلیف شده از سوی آموزش و پرورش را با تعدیل و اصلاح محقق کند. آشنا شده و اهد

قلمرو این درس به فراتر از دروس مذکور نیز کشیده می شود تا جائی که دانش معلم از فضای فیزیکی و اجتماعی محیط  

و نیز روش های سنجش و ارزیابی می آموزشی، دانش نسبت به ماهیت رشته های ورزشی درون مدرسه ای و شیوه آموزش آنها 

تواند نقش مهمی در تسلط او به طراحی آموزشی داشته باشد. از جمله مهمترین کارکردهای این درس کمک به معلم در پیاده 

 سازی/اجرای برنامه های توصیه شده در کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی در دوره های تحصیلی است. 

  مشخصات درس

 عملی-ظریننوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 ساعت 04 زمان درس:

 شایستگی کلیدی: 

  موضوعی -تربیتی 

-روش های یاددهی یش نیاز:پ

 آموزش تربیت بدنی یادگیری در

 استاد متخصص برای تدریس: 

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 طراحی آموزشی در آموزش تربیت بدنینام درس به فارسی: 
 :نام درس به انگلیسی

Instructional design in physical education instruction  

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

هدف، مفهوم و اهمیت طراحی آموزشی به طور کلی و بویژه در آموزش تربیت بدنی و ورزش را  -

 حصیلی در مدرسه بکار گیرد.درک کند و عناصر و مراحل آن را در یک پایه ت

کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی را پیش از اقدام به طراحی آموزشی برای یک دوره و یا یک -

 جلسه تحلیل کند و یک نمونه از طرح درس سالیانه و روزانه را به نگارش در بیاورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -5

 ی طراحی آموزشیفصل اول: مقدمه و معرف

 مفهوم و تعریف طراحی آموزشی -

 مقصود از طراحی آموزشی -

 اهمیت طراحی آموزشی و تعابیر مختلف از آن -

 طراح آموزشی کیست؟ -

 عوامل موثر بر طراحی آموزشی -

 الگوهای طراحی اموزشی -
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 عناصر و مراحل طراحی آموزشی  -

 مه تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل عوامل موثر و پیش نیازهای برنا -

 تصمیم گیری: تعیین محتوا/ فعالیت ها و فرصت های یادگیری  -

 راهبرد: تعیین راهبردهای آموزشی و مدیریتی  -

 های فراگیرانارزشیابی: سنجش و ارزیابی از آموخته -

 را نام برده و توضیح دهد. مفهوم و مقصود از طراحی آموزشی را بیان کند و عناصر آنتکالیف یادگیری: 

 ی:تکالیف عملکرد

 فصل دوم: جایگاه/ موقعیت طراحی آموزشی

 طراحی آموزشی و علوم تربیتی -

 جایگاه طراحی آموزشی در سطوح برنامه ریزی درسی -

 طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی -

  طراحی آموزشی و نظریه های آموزش/تدریس/ یادگیری  -

 طراحی آموزشی و تکنولوژی آموزشی -

 روزانه(طراحی آموزشی و طرح درس)سالیانه و  -

 طراحی آموزشی و طراحی تمرین -

جایگاه/ موقعیت طراحی آموزشی را از ابعاد مختلف تشریح کند و تفاوت طراحی آموزشی و طراحی تمرین تکالیف یادگیری: 

 در ورزش را بیان کند.

 یک نمونه طرح روزانه به انتخاب خود در یکی از دوره های تحصیلی تهیه نماید.تکالیف عملکردی: 

 وم: تحلیل کتاب های راهنمای معلم درس تربیت بدنیفصل س

 شایستگی ها و استاندارد های درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی -

 شایستگی ها و استاندارد های درس تربیت بدنی در دوره متوسطه -

 آشنایی با محتوای واحد های یادگیری درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی  -

 دگیری درس تربیت بدنی در دوره متوسطهآشنایی با محتوای واحد های یا -

 برنامه ریزی فعالیت های ورزشی مدرسه )فعالیت های مکمل و فوق برنامه( -

 تهیه برنامه درسی سالیانه -

 تفاوت بین شایستگی ها و استاندارد های درس تربیت بدنی را با یک متال توضیح می دهد.تکالیف یادگیری: 

  سالیانه برای یکی از دوره های تحصیلی تهیه کند.یک نمونه طرح درس تکالیف عملکردی: 

 و ورزش فصل چهارم:  طراحی آموزشی در تربیت بدنی

تجزیه و تحلیل: تعیین نیازهای آموزشی مبتنی بر آزمون ورودی  از فراگیران، تدوین اهداف / شایستگی در برنامه ریزی  -

 درسی تربیت بدنی و ورزش، تحلیل جو مدرسه
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و  نتخاب و سازماندهی محتوا )تعیین محتوا/ فعالیت های یادگیری در برنامه ریزی درسی تربیت بدنیتصمیم گیری: فن ا -

 ورزش(

و تمرین؛ پیش بینی راهبردهای ارائه تکلیف)با توجه به حوزه  راهبرد: پیش بینی الگوها، راهبردها، روش ها و فنون تدریس -

 دی و گروه بندی( یادگیری( و راهبردهای مدیریت کلاس)به مانند: شکل بن

 ورزشی)آماده سازی ملزومات درس تربیت بدنی با رعایت ایمنی( -پیش بینی فضا و تجهیزات آموزشی -

و ورزش)تجزیه و تحلیل رخدادهای آموزشی به همراه حرکت سنجی و زمان  عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی تربیت بدنی -

 سنجی اجرای تکالیف حرکتی(

 اجتماعی در یک جلسه؛  -مهارتی، دانشی و عاطفی -رکتیطراحی سه نوع محتوای ح -

 های فراگیران در درس تربیت بدنی و ورزشارزشیابی: پیش بینی راهبردهای سنجش و ارزیابی از آموخته -

 اجتماعی بنویسد. -مهارتی، دانشی و عاطفی -برای یک جلسه درس تربیت بدنی، سه نوع محتوای حرکتیتکالیف یادگیری:  

در قالب یک پروژه کلاسی برای آموزش / تدریس یک واحد درسی مرحله طراحی آموزشی شامل تجزیه و ملکردی: تکالیف ع

 ورزشی و ارزشیابی را تدوین و اجرا کند. -تحلیل، تصمیم گیری، راهبرد، پیش بینی فضا و تجهیزات آموزشی

 فصل پنجم: طرح درس نویسی

 آشنایی با انواع جداول طرح درس سالیانه -

 ایی با انواع طرح درس روزانه در تربیت بدنیآشن -

 نگارش طرح درس سالیانه و روزانه  -

 جداول طرح درس سالیانه و روزانه موجود در کتاب های راهنمای معلم را بررسی و تحلیل کند. تکالیف یادگیری:

 برای یک جلسه درس، طرح درس روزانه طراحی و در کلاس اجرا کند.تکالیف عملکردی: 

 ردهای تدریس و یادگیریراهب -0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 . منابع آموزشی4

 نیاز به تالیفمنابع اصلی: 

 منابع فرعی:

 ، جلد اول، فصول ششم و هفتم. تهران: سمت.(. مهارت های آموزشی و پرورشی6394شعبانی، حسن. ) -

(.راهنمای معلم دوره دوم متوسطه. تهران: دپارتمان تربیت بدنی دفتر تالیف کتابهای درسی عمومی 6396گروه نویسندگان.) -

 و متوسطه نظری.
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تابهای درسی (. راهنمای معلم دوره اول متوسطه. تهران: دپارتمان تربیت بدنی دفتر تالیف ک6394گروه نویسندگان.) -

 عمومی و متوسطه نظری

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

  0ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره 

  نمره 0ارائه واحد کار یا پروژه 

  نمره 66ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  636 

 

 «و ارزشیابی در آموزش تربیت بدنی سنجش»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یکی از دروس نظری است که در بردارنده مفاهیم متعددی ازجمله مباحث نظری سنجش و  

رزشیابی از فعالیت های جسمانی و آزمون های مرتبط با اجرا اندازه گیری، ارزشیابی و انواع آن، کاربرد آمار توصیفی در ا

/عملکرد انسان می باشد. در این درس، دانشجویان می توانند با استفاده از آزمون های عملکردی، متغیرهای مرتبط با عملکرد 

بدنی  کمک خواهدکرد تا سطح اموزان را کمی کنند. نتایج به دست آمده از اجرای این آزمون ها به معلمان تربیت جسمانی دانش

شان شناسایی کرده و در طراحی توانایی دانش آموزان را قبل از آغاز کلاس به منظور تعیین سطح مهارت و یا توانایی جسمانی

ها دهی در پایان یک دوره آموزشی از این آزمونآموزشی مورد استفاده قرار دهند. همچنین معلمان لازم است به منظور نمره

توانند برای طراحی برنامه ها و پروتکل های تمرینی های مکمل و فوق برنامه معلمان در قالب مربی میده ببرند. در فعالیتاستفا

گیری، سنجش و ارزشیابی کمک بگیرند علاوه بر این، یافته های حاصل خود، بر اساس سطح پایه عملکرد ورزشکاران از  اندازه

 ن و استعدادیابی در ورزش مورداستفاده قرار گیرد.می تواند در غربالگری دانش آموزا

 مشخصات درس

 نظری  نوع درس:

 6تعداد واحد: 

 36 تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی -تربیتی 

 کاربردآماردرتربیت بدنینیاز:پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 بی در آموزش تربیت بدنیو ارزشیا سنجشنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

Measurement and evaluation in physical education instruction 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

یسه کند و مصداق گیری، سنجش و ارزشیابی را توضیح داده، آنها را با هم مقامفاهیم مرتبط با اندازه -

 های مربو  به هریک را در درس تربیت بدنی مشخص و ارائه دهد.

 های را در تربیت بدنی شناسایی کند و کاربرد آنها را توضیح دهد.انواع آزمون -

ها را در نمرات خام تهیه شده از درس تربیت بدنی را بکار بگیرد و درک خود را توصیف آماری داده -

 از آن بیان کند.

رآیند نمره دهی در درس تربیت بدنی را در هریک از دوره های تحصیلی بررسی کرده و راهکارهای ف -

یت بدنی در مناسب مربو  به هر پایه تحصیلی را مشخص نموده و در یک مورد نمره دهی درس ترب

 مدرسه مشارکت می کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنیاندازه فصل اول: تاریخچه

 گیری و ارزشیابیروند گسترش تاریخی ابزارهای اندازه 

 گیری در تربیت بدنی ایران و جهانتاریخچه سنجش و اندازه 

 گیری ابعاد بدناندازه 

 های قدرت عضلانیآزمون 

 های پیشرفت حرکتی پایهآزمون 

 های ورزشیهای مهارتآزمون 

 رفتارهای فردی و اجتماعیهای آزمون 
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 عروقی -های استقامت قلبیآزمون 

 های دانش ورزشیآزمون 

  گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی می پردازد.به تشریح تاریخچه و بکارگیری اندازه تکالیف یادگیری:

 ل آنها می پردازد.آزمون های مورد استفاده در درس تربیت بدنی را در کلاس اجرا و به تحلیتکالیف عملکردی: 

 شناسیفصل دوم: مفهوم

 گیری و ارزشیابیماهیت اندازه 

 گیری، آزمون، سنجش و ارزشیابیمفهوم شناسی اندازه 

 روش آماری 

 گیری در ورزش مدرسه)تربیت بدنی( ها  و مواد اندازهموضوع 

 هاشرایط قبول داده 

 هاتوزیع داده 

 مرجع -و ملاک  مرجع -ارزشیابی مبتنی بر استانداردهای نورم 

 ارزشیابی ورودی/ اولیه/ تشخیصی، تکوینی/ مستمر، پایانی/ تلخیصی 

 گیری،آزمون و ارزشیابیاهداف اندازه 

 گیریاندازه مقیاس های 

 گیری و ارزشیابی در تربیت بدنیتوضیح برخی از مفاهیم نظری مورد استفاده در درس اندازهتکالیف یادگیری: 

 ارشی از ارزشیابی یک معلم تربیت بدنی در طول یک یک سال به کلاسارائه گزتکالیف عملکردی: 

 فصل سوم: فرآیند سنجش و ارزشیابی در درس تربیت بدنی

 فرآیند نمره دهی 

 ها و استانداردهای محتوایی و عملکردی در تربیت بدنی دوره ابتدایی)کتاب های / شایستگیشناسایی و تشخیص اهداف

 اجرای آزمون مناسبراهنمای معلم( و انتخاب و 

 کتاب های ها و استانداردهای محتوایی و عملکردی در تربیت بدنی دوره متوسطهها/ شایستگیشناسایی و تشخیص هدف(

 و انتخاب و اجرای آزمون مناسبراهنمای معلم( 

 مرجع( –مرجع و ارزشیابی ملاک  -ها با معیارها)نورممقایسه اندازه 

 یج به شکل ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی و ارزشیابی کمی در دوره متوسطه(رویکردهای ارزشیابی )ارائه نتا 

 نمره دهی: ارزشیابی پایانی/تلخیصی 

 دهی و مراحل آنتوضیح فرآیند نمرهتکالیف یادگیری: 

 ارائه گزارش نتایج ارزشیابی با دو رویکرد توصیفی و کمی برای یک گروه از دادهاتکالیف عملکردی: 

 

 های درس تربیت بدنی: آزمونفصل چهارم

 های آمادگی جسمانیشناسایی و کاربردآزمون 

 های آمادگی حرکتی شناسایی و کاربردآزمون 
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 حرکتی –های ادراکی شناسایی و کاربردآزمون 

 شناسایی و کاربردآزمون های مهارتی 

 اجتماعی -روانی/ عاطفی های شناسایی و کاربردآزمون 

 تبار و ...(ویژگی های آزمون)روایی، اع 

 های انواع آزمون های مورد استفاده در تربیت بدنیتشخیص اختلاف و ویژگیتکالیف یادگیری: 

 های آنهاو ویژگی ارائه جدول تلخیصی از انواع آزمون ها مورد استفاده در تربیت بدنیتکالیف عملکردی: 

 گیری )آمار توصیفی( های کمی اندازهفصل پنجم: جنبه

 رهدلایل تحلیل نم 

 اقسام نمره 

 تنظیم و نمایش نمرات در قالب جدول و نمودار 

 توزیع نرمال/ طبیعی 

 )... مقادیر/کمیت های توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد و 

 گیری موقعیت فرد در گروهاندازه 

 های استانداردهای خام به نمرههای استاندارد و تبدیل نمرهنمره 

 تشریح توزیع نرمالتکالیف یادگیری:

 های خام به نمرات استانداردارائه گزارش تبدیل یک مجموعه دادهتکالیف عملکردی:

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 ها و تکالیف کلاسیراهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

(. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی. تهران: 6396هادوی، فریده؛ فراهانی، ابوالفضل و ایزدی، علیرضا) -

 انتشارات حتمی

( . سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تهران: انتشارات بامداد 6396شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی و طهماسبی، شهرزاد) -

 کتاب

 منابع فرعی:
 گیری در تربیت بدنی. اراک: انتشارات دانشگاه اراک(. سنجش و اندازه6340خلجی، حسن و خواجوی، داریوش.) -

گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی، ترجمه غلامرضا سراج. (. اندازه6396بسکو، جیمز. اس. و گوستاوسن، ویلیام. اف.) -

 تهران: بامدادکتاب.
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. راهنمایی معلم در ارزشیابی توصیفی. اداره کل نظارت بر نشر و توزیع (6394امه ریزی آموزشی.)سازمان پژوهش و برن -

 مواد آموزشی.

 کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی در دوره های ابتدایی و متوسطه -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

  رهنم 6ارزشیابی آغازین: تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز 

  نمره  4ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

  نمره 3ارائه واحد کار یا پروژه 

 :نمره 64آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 
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 «بدنیکاربرد روانشناسی ورزشی در آموزش تربیت»سرفصل درس 

 رس و منطق آن:. معرفی د9

بدنی و ورزش نیز پرداختن به انسان دارای ابعاد گوناگون است و توجه به این ابعاد از ضروریات محسوب می شود. در دنیای تربیت

 همه ابعاد مورد تاکید متخصصان است.

جسمانی، می بایست به بعد  بدنی علاوه بر پرداختن به بعدبدنی از جهات گوناگون قابل بررسی است. معلم تربیتساعت درس تربیت

بدنی و علوم ورزشی بر این واقفند که موفقیت یک ورزشکار در گرو آمادگی روانی نیز توجه داشته باشد. امروزه متخصصان تربیت

روانی اوست. به همین جهت است که در کنار پرداختن به وضعیت جسمانی، وضعیت روانی نیز نیاز به آموزش و تمرین دارد. 

 الات روانی، بکار گیری تکنیک های روانی و ... از جمله عواملی هستند که موفقیت ورزشکاران را در پی دارد.مدیریت ح

بدنی بیاموزد در کنار شرایط جسمانی، توجه به شرایط روانی دانش آموزان نیز با اهمیت این درس به دنبال آن است به معلمان تربیت

 ، به دنبال فراگیری و بکارگیری مباحث مربو  به روانشناسی ورزشی نیز باشیم.است و از همان ابتدای پرداختن به ورزش

 مشخصات درس

 نظرینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 36تعداد ساعت:   

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 روانشناسی تربیتی  نیاز:دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

بدنی و علوم دارای تخصص تربیت

 ورزشی

 بدنیکاربرد روانشناسی ورزشی در آموزش تربیتفارسی: نام درس به 

 نام درس به انگلیسی:
Application of Sport Psychology in Physical Education 

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

اثیرات آن را در مفهوم و گرایش های روانشناسی ورزش در تمرینات ورزشی را بشناسد و ت -

 های بدنی مورد تجزیه تحلیل قرار دهد.ورزش و فعالیت

 های ورزشی را بررسی  و تاثیر آن را مورد بررسی قراردهد.نحوه ارتبا  موثر در فعالیت -

 شیوه های آرام سازی را در فعالیت ورزشی بکارگیرد. -

 ار دهد.های ورزشی مورد بررسی قربکارگیری مهارت های روانی را در فعالیت -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -5

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم روانشناسی ورزش -

 رشد روانشناسی تمرینات ورزشی -

 گرایش های جدید در روانشناسی ورزش -

 بدنی مورد بررسی قرار دهد.تکالیف یادگیری: ضرورت وجودی کاربرد روانشناسی ورزشی را در آموزش تربیت

 ردی: مصداق هایی از کاربرد روانشناسی ورزشی را در رشته های مختلف ورزشی گزارش کند.تکالیف عملک

 :تاثیرات روانشناسی در ورزش فصل دوم 
 رفتار مربیان بر عملکرد و رفتار ورزشکاران -

 عملکرد ورزشکاران مطابق با انتظارات مربی -

 تاثیر توقعات در برنامه های ورزشی جوانان -

 سنی و فرایند توقعات ورزشی نسبت های رشد -

 بدنی را بر دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.تکالیف یادگیری: تاثیر عملکرد معلمان تربیت
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بدنی را نسبت به دانش آموزان بدنی، رفتار معلم تربیتتکالیف عملکردی: با مراجعه به مدرسه و مشاهده ساعت درس تربیت

 گزارش کند.
 :کارآمد ارتباط موثر و فصل سوم 

 ارتباطات تعریف شده -

 ارتباطات در گروهها و در ورزش -

 پویایی ارتباطات تیمی -

 همدلی و گوش کردن فعالانه -

 آموزش اظهار وجود -

 عنوان یک دستیار ماهرروانشناسی ورزش به -

 تکالیف یادگیری: نوع ارتباطات بصورت فردی و گروهی را با هم مقایسه کند.

 عالیت ورزشی گروهی، نوع ارتباطات درون گروهی آنها را مشخص نماید.تکالیف عملکردی: با بررسی یک ف

  :ویژگی های روانشناختی اوج عملکردفصل چهارم 

 مروری بر اوج عملکرد -

 ویژگی های روانی اوج عملکرد در حین ورزش -

 جریان روانی و اوج عملکرد -

 موفقنگرش ها و مهارت های روانی ورزشکاران موفق و ورزشکاران کمتر  -

 چه ویژگی هایی برای رسیدن به اوج عملکرد مورد نیاز است؟ -

 تکالیف یادگیری: ویژگی های یک ورزشکار موفق را بیان کند.

 تکالیف عملکردی: طی یک مصاحبه، نظر استادهای خود را در خصوص ورزشکار موفق جمع آوری کند.
  :افزایش آگاهی برای اجرای ورزشیفصل پنجم 

   آن با کسب مهارتآگاهی و ارتبا -

 یادگیری اصول پایه ای -

 بازی کردن به بهترین شکل اوج اجرا -

 آگاهی در مدیریت استرس اجرا -

 فنون توسعه آگاهی -

 های مختلف ورزشی را بیان کند.تکالیف یادگیری: انواع استرس در فعالیت

 ین رشته، نوع استرس در آنها را گزارش کند.تکالیف عملکردی: یک رشته ورزشی را انتخاب و با مراجعه به قهرمانان ا
  :انگیختگی و عملکردفصل ششم 

 تعریف انگیختگی و ساختارهای مرتبط -

 منشا حالت های انگیختگی -

 چگونه انگیختگی ایجاد می شود -

 رابطه بین انگیختگی و عملکرد حرکتی -

 یسه کند.تکالیف یادگیری: تفاوت انگیختگی را ورزش های انفرادی و گروهی مقا
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 تکالیف عملکردی: تاثیر انگیختگی را در یک رشته ورزشی منتخب بررسی و گزارش کند.
  :فنون آرام سازیفصل هفتم 

 مهارت های و راهکارهای آرام سازی عضله به ذهن -

 تمرینات تنفس -

 تمرینات آرام سازی پیشرونده -

 فنون آرام سازی ذهن به عضله -

 ی یادگیری چگونگی افزایش فعال سازی و انرژی بخشیمهارت ها و راهکارهایی برا -

 تکالیف یادگیری: بررسی کند که چرا آرام سازی در ورزش ضرورت دارد؟

 تکالیف عملکردی: یکی از فنون آرام سازی را انتخاب و در یک تیم ورزشی منتخب اجرا کند.
  :فنون و مهارت های روانیفصل چهارم 

 تصویرسازی دهنی -

 هدف گزینی -

 اضطراب و استرس -

 اعنماد به نفس و عزت نفش -

 تکالیف یادگیری: جایگاه مهارت های روانی را در ورزش بیان کند.

 تکالیف عملکردی: با کمک همکلاسی های خود، یک از مهارت های روانی را انتخاب و آن را تمرین و بکارگیری کند.
 راهبردهای تدریس و یادگیری -0

 س سخنرانی و توضیحیراهبرد مستقیم: روش تدری 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی: 

(. ترجمه: فارسی، علیرضا؛ 6(. روان شناسی ورزشی کاربردی، رشد فردی برای اوج عملکرد)ج 6396ویلیامز، جین ماری ) -

 ؛ فولادیان، جواد؛ حبیبی فر، فهیمه. تهران: انتشارات علم و حرکت.عبدلی،بهروز

(. ترجمه: کیایی، تقی و 6(. روان شناسی ورزشی کاربردی، رشد فردی برای اوج عملکرد)ج 6396ویلیامز، جین ماری ) -

 همکاران. تهران: انتشارات مهرگان دانش.

(. ترجمه: واعظ موسوی، محمدکاظم و 6و  6زش و تمرین)ج (. مبانی روانشناسی ور6390رابرت، واینبرگ؛ دنیل، گولد) -

 همکاران. تهران: انتشارات حتمی.

 منابع فرعی:

 (. کاربرد روانشناسی در ورزش. تهران: انتشارات آوای ظهور6393آزادی، یدالله؛ قائمی، بهاره) -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2
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 4ها شده و مشارکت در فعالیتبینیاحی و اجرای واحد یادگیری پیشارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طر 

 نمره 

   نمره 6ارائه واحد کار یا پروژه 

  نمره 9ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 «اوری اطلاعات درآموزش تربیت بدنیکاربرد رسانه های آموزشی و فن»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

درسی نظری برای بهبود توانایی معلم تربیت بدنی در « برد رسانه های آموزشی و فناوری اطلاعات درآموزش تربیت بدنیکار»درس 

شود اما می تواند با تعیین تکالیف عملکردی یادگیری است. این درس اگرچه بشکل نظری ارائه می-مدیریت و فرآیند یاددهی

ل افزایش داد. عنوان انتخاب شده برای این درس از نظر طبقه بندی علوم ذیل بیشتر برای دانشجویان تجارب آنها را در عم

ها و دستاوردهای علمی رشته های علوم تربیتی است. کاربرد یافتهتکنولوژی آموزشی قرار می گیرد. این رشته خود یکی از رشته

کل فرایند تدریس و یادگیری که براساس تکنولوژی آموزشی )که عبارت است از روش سیستماتیک طراحی، اجرای و ارزشیابی 

اعم از انسانی وغیر  -کارگیری منابع مختلفشناسی یادگیری و علم ارتباطات و بههای روانگیری از یافتههدف های معین یا بهره

بدنی و ورزش شود.( در آموزش تربیت بدنی می تواند به تسهیل آموزش تربیت به منظور آموزش مؤثرتر تنظیم و اجرا می -انسانی

 در مدارس کمک کند. منطق کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی را می توان چنین خلاصه کرد:

 کارگیری فناوری اطلاعاتارتقا افزایش توانایی معلمان تربیت بدنی در زمینه به 

 تجهیز مدارس با امکانات و ابزارهای مورد نیاز جهت گسترش فناوری اطلاعات 

 هینه از فناوری اطلاعات برای تغییر ساختار آموزش ورزشگیری ببهره 

 های یادگیری و تحصیل برای همه دانش آموزاناستفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد فرصت 

 افزایش سطح یادگیری فراگیران 

 های جسمانی، حرکتی و ورزشی درس تربیت بدنیطرحی و ساخت وسایل آموزشی ساده برای اجرای فعالیت 

 یی با تجهیزات الکترونیکی تولید شده برای بهبود عمکردهای حرکتی دانش آموزانشناآ 

 ... 

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 60 تعداد ساعت:

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی -تربیتی 

 -نیاز: پیش
 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 برد رسانه های آموزشی و فناوری اطلاعات در  آموزش تربیت بدنیکارنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 
Applying instructional media and informational technology in 

teaching physical education   

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

زشی و کاربرد آن را در تدریس درس تربیت بدنی تشریح کند و زمینه های فناوری آمو -

 استفاده آن در این درس را تحلیل کند.

تجارب معلمان تربیت بدنی در طراحی و ساخت وسایل ورزشی برای اجرای بازی های  -

 ورزشی را بکار گیرد و انگیزه لازم برای ساخت، ترویج، تکمیل و استفاده از آنها را کسب

 کند. 

محتوای  بهتر را می آموزد و با توجه بهبکارگیری نرم افزارهای کاربردی برای آموزش  -

 دهد.می تولید و ارائه  فعالیتیک نمونه ، درس تربیت بدنی

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات
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 آشنایی با رشته فناوری آموزشی 

 های مختلفیدگاهتعریف  فناوری آموزشی از د 

 تاریخچه پیدایش و تحول فناوری آموزشی 

 کاربرد علوم مختلف در فناوری آموزشی 

 تعریف رسانه آموزشی 

 وسایل کمک آموزشی 

 تفاوت رسانه آموزشی و وسایل کمک آموزشی 

 تحقیقات در زمینه رسانه 

 چرا باید از فناوری در آموزش استفاده کنیم؟ 

 ی در آموزشنگرش به مهارت های کاربرد فناور 

 اصول انتخاب رسانه آموزشی 

  آشنایی با شرکت صنایع آموزشی 

 مفهوم و کاربرد فناوری آموزشی را تشریح کند.تکالیف یادگیری: 

 بازدید از شرکت صنایع آموزشی ایرانتکالیف عملکردی: 

 در آموزش تربیت بدنی های آموزشیفصل دوم: کاربرد رسانه
 اس تربیت بدنی نسبت به دروس دیگرهای آموزشی در کلتفاوت فعالیت 

 )کاربرد فناوری در مدیریت و فرآیند یاددهی و یادگیری تربیت بدنی )ورزش مدرسه 

 بررسی وضعیت موجود طراحی، ساخت، تولید و کاربرد وسایل آموزشی و کمک آموزشی در تربیت بدنی 

 کاربرد فناوری وایرلس در آموزش و تمرین فعالیت های ورزشی 

 های نمایش کامپیوتری و دستگاه های مانیتورینگ فعالیت های جسمانی در آموزش تربیت بدنی و ورزشستمکاربرد سی 

  تولید و کاربرد وسایل آموزشی و کمک آموزشی در دوره ابتدایی 

 تولید و کاربرد وسایل آموزشی و کمک آموزشی در دوره متوسطه 

 تربیت بدنی را تشریح می کند.های تفاوت محیط یادگیری درس مولفهتکالیف یادگیری: 

در قالب یک گزارش کلاسی لیستی از وسایل آموزشی و کمک آموزشی بکارگرفته شده از سوی معلمان تکالیف عملکردی: 

 تربیت بدنی در یک دوره تحصیلی را ارائه می دهد.

 فصل سوم: کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش تربیت بدنی

 ویدئویی در دوره ابتداییهای فعال نمایشی/ کاربرد بازی 

 کاربرد پاورپوینت در آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه 

 تولید و کاربرد نمایش ویدئوی در آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه 

 ... کاربرد نرم افزارهای های کامپیوتری )آفیس و...( در ارزشیابی و 

 یس و ...( در ارزشیابی و... را تشریح می کند.ضرورت کاربرد نرم افزارهای های کامپیوتری )آفتکالیف یادگیری: 

  تکالیف عملکردی:
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  نگرش معلمان تربیت بدنی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش تربیت  در قالب یک فعالیت کلاسی در خصوص

 بدنی تحقیق کرده و به کلاس ارائه می دهد.

 نشی درس تربیت بدنی در دوره متوسطه چندین اسلاید آماده میبا استفاده از نرم افزار پاورپوینت برای آموزش محتوای دا-

 کند.

  با مصاحبه با معلم تربیت بدنی تجارب آنها را در استفاده از نمایش ویدئوی در آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه به کلاس

 دهد.ارائه می

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی 

 

 منابع آموزشی. 4

 نیاز به تالیفمنبع اصلی: 

 منابع فرعی:
 مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.  .(6346فردانش، هاشم.) -

تباطات و اطلاعات در تدریس، ترجمه بهمن زندی و عبدالرحمان جریحی. تهران: (. کاربرد فناوری ار6349چین، پل.) -

 دانشگاه پیام نور.

 (. استفاده مناسب از فناوری آموزشی در تربیت بدنی. رشد آموزش تربیت بدنی.6394حلاجی، محسن و بی نیاز، عباس.) -
- Andrew D. Eberline & K. Andrew R. Richards (2013) Teaching with Technology in 

Physical Education, Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 26:6, 38-39,  

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

  نمره 6ارزشیابی آغازین: تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس 

 نمره  4ای واحد یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در طراحی و اجر 

  نمره 4ارائه واحد کار یا پروژه 

 :نمره 4آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی 

 

 

 

 

 



 

  603 

 

 «ای پژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

پژوهش در تجربه را بدست آورند، به تواناایی هاای ماورد نیااز بارای  ای دانشجو معلمان فرصتوقتی در طول برنامه آموزش حرفه

آماوزان خاود ورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را باه دانشهای نامعلومی که در آن غوطهمواجهه با موقعیت

باه نحاوی پیش بارود،  6س و عمل فکورانهفاصله گرفته و به سوی تدری 6منتقل کنند. معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده

ها و ها، کاربرد بلافصال یافتاهحلاندیشی به یافتن راهکه با بینشی پژوهشی مسائل کلاس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

 اخذ بازخورد مداوم به اصلاح و بهبود فرآیند های آموزشی و پرورشی بپردازد.

 مشخصات درس

 لینظری+عمنوع درس: 

 (6+6)تعداد واحد: 

 04تعداد ساعت: 

-تربیتای شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 نیاز: پیش

استتتاد متخصتتص بتترای 

متخصااص علااوم تتتدریس: 

 تربیتی

  ایپژوهش و توسعه حرفهنام درس به فارسی: 

  Professional research and development                  نام درس به انگلیسی:

 ر پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:دپیامدهای یادگیری: 

با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیاات شخصای خاود/ دیگاری را از  -

هاای درس گازارش یافتاهو  های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار دادهموقعیت

این فرآیند را برای بهباود  را مطالعه نموده و بازتاب های حاصل از پژوهی و اقدام پژوهی

 عملکرد در موقعیت های بعدی طراحی، اجرا و گزارش نماید

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 پژوهش رواییفصل اول: 
 ماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری -

 در عمل ای برای پژوهشروایت نویسی وسیله -

 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه -

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

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن  -

 انواع پژوهش روایی -

 تکالیف عملکردی: 

ای در قالب ا در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقالات علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه ر

 یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

                                                 
9-routinized 

5 - reflective 
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ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالاب ماذکور یک پژوهش روایی را به صورت خلاصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی

 قبلاً باید توسط استاد توضیح داده شود

 فصل دوم: روش پژوهش روایی
 طلاعات در پژوهش رواییابزار های گردآوری ا -

 فرآیند تحلیل داده ها -

 معنا دهی به داده ها -

 کد گذاری -

 تحلیل ساختاری -

 اعتبار بخشی -

 تکالیف عملکردی: 

 یافته های علمی پژوهشی را اعتبار بخشی نماید.  با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری،

 فصل سوم : اقدام پژوهی 

 تعریف، ابعاد، گستره،( ) ماهیت، چیستی اقدام پژوهی در آموزش و پرورش  -

 ضرورت و اهمیت( چرایی اقدام پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های اقدام پژوهی  -

 های موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه -

 تکالیف یادگیری: 

 ر کلاس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش های ارائه شده د -

 تکالیف عملکردی:

تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش  -

 و ارائه آن در کلاس برای بررسی و نقد

 فصل چهارم: روش اقدام پژوهی

 چگونگی تشخیص مسئله، -

  نگی تدوین طرح اقدام پژوهی،چگو-

 روش اجرای مراحل اقدام پژوهی-

 چگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی -

 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصلاح فرایند اقدام پژوهی -

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -

 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

 چگونگی بازخورد ،اصلاح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی

 چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطلاع رسانی و  اشاعه دستاوردهای اقدام پژوهی -

 ها(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کلاس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه

 تکالیف عملکردی
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پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و ای از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهرگروهتشکیل کا -

  تهیه گزارش نقد برای ارائه به کلاس

 فصل پنجم : درس پژوهی

 تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهای پژوهشی: -

 ترسیم وضع موجود و مطلوب -

 نیاز شناسایی تغییرات مورد  -

 تعیین هدفهای درس -

 تعیین تجارب و فعالیتهای یادگیری -

 تعیین رفتار ورودی -

 پیش بینی منابع و وسایل آموزشی -

 پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کلاس -

 پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی  -

 جرایی طرح در س پژوهشیتعیین چارچوب ا -

 تکالیف یادگیری 

 در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند . و دلایل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.

 تکالیف عملکردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کلاس ارایه می نمایند

 فصل ششم: روش درس پژوهی

 طرح درس پژوهشیتدوین  -

 اجرای طرح درس مورد پژوهش -

 ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد -

 چگونگی ژرف اندیشی در باره روند اجرای فعالیت گروه -

 تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی -

 تکالیف یادگیری 

جرای طرح درس پژوهشی و  ضرورت اشاعه نتاایج در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی،  چگونگی نقد مناسب تر نحوه ا

 درس پژوهی بحث می کنند 

 تکالیف عملکردی

 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کلاس اجرا می کنند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
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تی است. در کلاس  در خلاال حل مساله، نقادی و پژوهش به صورت گروهی و مشارک های اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد -

اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهی به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهای معلماان و  بیان فلسفه، مبانی،

 شود.آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می

و تادوین  تربیات بادنیانتخاب مسئله متناسب با رشاته آماوزش های مناسب، به دانشجو معلمان در قالب گروه در بخش عملی، -

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کلاس ارائاه داده و پیشنهاده کامل اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی می

 کنند. از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 (. پژوهش روایی. دانشگاه فرهنگیان6396حمد )عطاران، م

 ( درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی. 6396ساکی،  رضا )

( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مادیران و معلماان ، ترجماه دکتار رضاا سااکی و داریاوش  6349استیپانک و همکاران ) 

 مدنی ، انتشارات حکمت علوی

 )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 2

 گیرد.های آموزشی انجام میبه منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت ارزشیابی  آغازین:

 نمره( 6) .ارزشیابی تکوینی:

  نمره( 4) .ارزشیابی پایانی

 نمره( 6 ) (:Port Folioکارپوشه )
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 «9 یبدن تیترب آموزش در رزیکارو»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن9

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 

لمی و پژوهشی باشند. تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های ع

تربیتی و عمق بخشیدن به  -برنامه کارورزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

تجربه های پیشین در جهت توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کلاس درس را فراهم می 

واکاوی تجربیات به عنوان عناصر سازنده/شکل انشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت نگاری و این برنامه در د .کند

؛ و نیز ابزارهای سه گانه اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش های مورد تاکید در دهنده عمل فکورانه

د. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نمای

ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده از سوی استادان و 

ی، برای یافتن راه حلهای قابل بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقع

دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و فنون در برنامه کارورزی به 

برای  منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی

حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارورزی دانشجو فرصت کسب تجربه برای درک عمل 

 ای را کسب می نماید. اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

ت های آموزشی و تربیتی در در کارورزی یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیری روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعی

سطح مدرسه و کلاس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت های خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 

ارائه می نماید. این یافته ها از موقعیت مدرسه و کلاس درس می تواند همراه با عکس و فیلم/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ معلم 

ا/ اولیاء/ دانش آموزان)با هماهنگی مدرسه( تکمیل شود. روایت های دانشجو از موقعیت های مختلف مورد واکاوی قرار راهنم

 گرفته و مسئله های شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد.

 مشخصات درس

 کارورزینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 ساعت 664تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیکلیدی:  شایستگی

: پژوهش و توسعه نیازدروس پیش

 ای حرفه

استاد متخصص برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 6 یبدن تیترب آموزش در نام درس به فارسی: کارورزی

  Internship in  physical education 1 نام درس به انگلیسی:

علم قادر پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجوم

 خواهد بود:

های آموزشی/ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه را با مشاهده تأملی مسئله 

 شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات علمی آن را تبیین نماید. 

های تجربی حاصل از واکاوی روایت ها را ثبت و گزارش مشاهدات تأملی و یافته

 نماید.
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 حتوای درس و ساختار آنهای یادگیری، م. فرصت5

 هفته اول:

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزی در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزی یک با تأکید بر مشاهده  

ا در تأملی و روایت نویسی )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(، تکالیف عملکردی در طول ترم، برنامه زمان بندی سمیناره

سطح مدرسه و پردیس/ واحد آموزشی، و تبیین فرم های ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، توزیع 

دانشجویان در مدارس )هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با تشکیل ستاد 

گیرد(. تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه بازخورد به موقع کارورزی در سطح استان صورت 

و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت های واقعی از استلزامات اجرایی 

و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص  برنامه کارورزی است. تشکیل سمینار در کلیه هفته ها برای بحث

بازخورد های ارائه شده از سوی اساتید ضروری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها/ روایت های همکلاسی 

 کند.ها/ همقطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می

 هفته دوم: 

 کارگاه مطالعه موقعیت

 لیف یادگیری: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی در سطح کلاس درس/ مدرسه بر اساس گام های زیر: تک

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنبا  از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه  ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت

 تفکر، اسکمپر... در یافتن نقطه کانونی

د: تبیین مسئله با استفاده از استدلال قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )از آنجایی که آموزش این 

قعیت بر اساس محور های چهارگانه تهیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه مو

 بخش در جلسه ششم ارائه می شود(. 

 هفته سوم:

 مشاهده آزاد  

 حضور دانشجویان در مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

تا اولین تجربیات خود را از اولین روز  تکلیف یادگیری: تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود

کارورزی از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. 

هد نمود. این دانشجو در اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خوا

موارد می تواند شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه 

 برخورد کادر مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و.... باشد. 

 هفته چهارم:

 مطالعه موقعیت 
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ی )روایت( تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی گزارش ها

ای متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطاران/ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. تشکیل گروه های حرفه

ای تقویت می کند. محور هایی که گزارش ها به عنوان یک مهارت حرفه گروه همسالان امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را

 بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت: 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(

 ب: تشریح/ استنبا  از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

اویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از ز

 تفکر و اسکمپر.

د: تعیین نقطه کانونی )بازبینی شواهد جمع آوری شده برای دستیابی به درک عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت/ طرح 

  مسئله(.

 هفته پنجم: 

 مطالعه موقعیت

و تکمیل اطلاعات مورد نیاز/ شواهد بیشتر برای بیان مسئله. در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد های ارائه حضور در مدرسه 

شده از سوی همسالان/ همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت)مدرسه( پرداخته و با جمع آوری اطلاعات/ شواهد بیشتر 

 تکمیل می نماید. گزارش خود را برای یادگیری روش تبیین مسئله 

 هفته ششم:

 مطالعه موقعیت

آوری شده از موقعیت گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

 مسئله. مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید. مرور محورها در جلسه دوم و آموزش نکات مربو  به تبیین 

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده( )مرور(

 ب: تشریح/ استنبا  از موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( )مرور(

ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، آنگاه، شش کلاه 

 کمپر...)مرور(تفکر، اس

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدلال قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوری شده )آموزش(. 

شرح تنظیم پوشه کار... توسط چه کسی تنظیم می شود: نسخه ای از مجموعه فعالیت های انجام شده در مطالعه موقعیت به همراه 

ای دانشجو ضبط گردد.... منظور همان پوشه کار های مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفهبازخوردهای ارائه شده در محور

پورتفولیو بوده ایم ؟ باید  -است؟ پرونده توسعه حرفه ای با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان ای

 به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود.

 هفته هفتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه
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تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها 

کلاس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات )  )کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها،

کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه 

ای از توصیف موقعیت )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه یافته ها در سمینار مدرسه/ پردیس. این گزارش در قالب روایت نگاری

فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور 

 تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

ستاد به منظور درک موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیری پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط ا

 دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته هشتم: 

 مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ پردیس

کارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش های ب

کار در سطح مدرسه، تعاملات میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین. آن در قالب روایت نویسی )فرم 

س بحث کارورزی مورد نقد و ای از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کلاپیوست( تنظیم شود. نمونه

 بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخوردهای ارائه شده توسط استاد به منظور درک ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر 

 بط گردد. یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ض

 هفته نهم:

مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعاملات در سطح مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح 

 پردیس/ مدرسه

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حالات 

ش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو متبت و سازنده در فضای کلاس و...( تعاملات دانش آموزان با یکدیگر )میزان روانی دان

احترام، همدلی، همکاری و....(، روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود. یافته ها در سمینار مدرسه/ 

ای از توصیف تعاملات و روابط عاطفی در سطح ویسی )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونهپردیس. این گزارش در قالب روایت ن

کلاس درس/ مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوی استاد به 

 منظور تکمیل اطلاعات و شواهد ارائه گردد.

ه بازخورد های ارائه شده توسط استاد به منظور درک روابط عاطفی و تعاملات در سطح کلاس پوشه کار: گزارش دانشجو به همرا

 درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد.

 هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: 

 شکیل سمینار در سطح پردیس/ مدرسه مشاهده تأملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش/ بازدید از مدرسه و ت

تکلیف عملکردی: تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، 

سازماندهی تکالیف یادگیری، تعاملات میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 
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ر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین شود. این درگی

ای از توصیف فرآیند آموزش در سطح کلاس درس و تحلیل و گزارش در قالب روایت نگاری )فرم پیوست( تنظیم شود. نمونه

بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوی استاد به منظور تکمیل اطلاعات و شواهد  تفسیر آن در کلاس بحث کارورزی مورد نقد و

 ارائه گردد.

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

 هفته چهاردهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

وش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط استاد های روایتی از جهت نوع اطلاعات، رای از پژوهشنمونه

مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوی آن در آموزش حرفه ای مراحل تحلیل ساختاری روایت ها )بند 

 الف و ب( بر روی گزارش های تهیه شده از سطح کلاس درس/ مدرسه آموزش داده شود. 

 یف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزیتعر

 تحلیل ساختاری روایت ها

 کدگذاری باز (6

 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (6

تکلیف یادگیری: مطالعه مقالات یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی... قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از 

 ائه به کلاس. محورهای فوق و جمع بندی یافته ها برای ار

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش های تهیه شده از مدرسه/ کلاس درس و کدگذاری آن ها برای یافتن مضامین

 هفته پانزدهم: 

 ثبت و واکاوی تجربیات 

جهت نوع اطلاعات، روش ها و ابزار های بکارگرفته شده، و یافته های آن در کلاس توسط  ای از پژوهش های روایتی ازنمونه

استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاری بر روی روایت های تهیه شده )بند ج و د( از کلاس درس/ مدرسه آموزش 

 داده شود. 

 تحلیل ساختاری روایت ها

 ارتبا  مضامین با یکدیگر (3

 مسئله تبیین  (0

 تکلیف عملکردی:

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی

 ب: تحلیل و واکاوی گزارش تهیه شده از سطح کلاس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتبا  میان مضامین و تبیین مسئله

 هفته شانزدهم: 
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 ساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ پردیس(سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر ا

در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کلاس درس را در قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه 

 ررسی قرار می گیرد. حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها در کلاس به صورت گروهی مورد نقد و ب

تکلیف عملکردی: دانشجویان گزارش یافته های خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در این گزارش دانشجو باید 

 یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید. 

 کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.پوشه 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

کارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به

 های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد.  تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 6(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )6390احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس6396)کرمی، علی و زائری، معصومه  -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.6340نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

  ارزشیابی پایانی:
که در آن دانشجویان باید یافته های خود از  ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد

مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع 

 شود.نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می

 ارزشیابی فرآیند:
ورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخ 

 آموزشی صورت می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... 

 : ارزیابی پوشه کار

های عه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزشکلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توس

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه

 آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

  ارزشیابی توسط عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
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 از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربو  به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد. بخشی 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 64ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 04 ت گزارش های عملکردی مرحله ای:

  امتیاز 04ت تدوین و ارائه گزارش پایانی: 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %13« 9کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 مفاهیم کلیدی ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .5

 نگارش ادبی و فنی .0

 اعتبار داشتن گزاره ها .4

 ی ظاهریظرافت و زیبای .2

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .1

 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .1

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .93
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 «5 یبدن تیترب آموزش در کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 6

و خلاقیت در  6های علمی، شهودگیری از یافتهم که نیازمند بهرهیافته، اخلاقی و متعهدانه بدانیاگر تدریس را فرایندی سازمان

فرد است، در آن صورت برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، نیازمند آن بدیل و منحصر بههای بیموقعیت

ک کند تا با به کارگیری های واقعی در سطح کلاس درس روبرو شود و به آنان کماست که دانشجومعلم فعالانه با موقعیت

های یادگیری پرداخته و با آگاهی انتقادی نسبت به تجربیات اندوخته شده به های استدلالی/ منطقی به بررسی موقعیتروش

هایی بپردازند که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات وارهآفرینش الگوهای ذهنی و طرح

 ریزی کمک کند.جهت برنامه

دهد مرتبط چه او در یک مکان و زمان خاص انجام میهای شخصی معلم و آنتدریس عملی، وابسته به موقعیت است و با ویژگی 

، به دنبال آن است تا دانشجومعلم را در معرض دانش 6های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی است. از این رو فرصت

( است قرار داده، به آنان کمک کند تا به تأمل 4، فراشناختی0، موقعیتی3ای، رویه6اع مختلف دانش )بیانیکاربردی که ترکیبی از انو

 های تربیتی بپردازند. در باره موقعیت

های یادگیری امکان کسب تجربیات مستقیم، بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص در این برنامه از طریق طراحی فعالیت

، دانشجو با قرار گرفتن در معرض تکالیف 6های خود را به دست آورند. در برنامه کارورزی و دریافتهای مختلف دیدگاه

های های کوچک/گروه، توانایی تأمل در عمل را به طور مقدماتی از طریق مشارکت در فرآیند آموزش )فردی، گروه6اصیل

چه درس کسب خواهد نمود و به درک صحیحی نسبت به آن های یادگیری در سطح کلاسبزرگ( و نهایتاً اجرای مستقل فعالیت

ریزی، اجرا و ارزیابی، به عنوان یک فرآیند تأملی به یابد. آگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامهدرکلاس جریان دارد دست می

 ای، نوع تفکر و سبک تدریس دانشجو کمک خواهد کرد.گیری حرفهشناخت جهت

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Intuition 

2 - Declarative knowledge  

3- Procedural knowledge 

4 - Conditional knowledge  

5 - Metacognitive Knowledge 

6-Authentic task 
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 مشخصات درس

 6کارورزیدرس: نوع 

 6تعداد واحد: 

 ساعت 664تعداد ساعت: 

 تربیتی-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 آموزش در : کارورزینیازدروس پیش

 6 یبدن تیترب

استاد متخصص برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 6  یبدن تیترب آموزش در نام درس به فارسی: کارورزی

 Internship in  physical education 2نام درس به انگلیسی : 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

درس یا مدرسه( مشکلات/ نیازهای فردی، . با تداوم مطالعه موقعیت یادگیری )در سطح کلاس6 

هایی را برای رفع مشکلات/ های کوچک/ بزرگ را شناسایی/ بازشناسی کند و فعالیتگروه

 ادگیری طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی نماید. نیازهای ی

های خود را روایت . تجربیات خود از مشارکت در فرآیند آموزش را واکاوی نموده و یافته6

 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت5

 جلسه اول: 

بندی سمینارها ها، برنامه زمانیری، شیوه تنظیم روایتهای یادگمعرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، نحوه طراحی فعالیت

 در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

  جلسه دوم تا شانزدهم:

اند در سطح مدرسه یا توجلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزی برحسب مورد می در طول این

های یادگیری که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت6جایی که در برنامه کارورزی واحد آموزشی تشکیل شود. از آن

کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیری دست خواهد یافت لذا، ضروری است کلاس درس مشارکت می

آموزان را در سطح ها/ نیازهای تأثیرگذار بر یادگیری دانشسال اول، مسئلهپایانی ارائه شده در نیم دانشجویان بر اساس گزارش

های یادگیری طراحی و تدوین نموده و با هدایت ها را در قالب فعالیتهای کوچک، گروه کلاسی شناسایی و آنفردی، گروه

مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید( به حل مسئله / پاسخ به نیازها  معلم راهنما )به صورت مشترک با معلم راهنما یا به صورت

آموزان باشد. گفتگو با دانشجو قبل و هیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهای شناختی یا عاطفیها/ نیازها میاجرا نماید. این مسئله

ای که منجر به یک خود د در فضایی امن و راحت به گونهبعد از اجرا در ارتبا  با طرح طراحی شده، و فرآیند اجرای فعالیت بای

های گفتگو قبل و پس از اجرای فعالیت ضمیمه ارزیابی و شناسایی نقا  قوت و ضعف و راهکارهای ارتقاء/ بهبود آن باشد)فرم

 است(.

توان ی برخوردار است لذا، میهای شناسایی شده از سوی دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتتوصیه: با توجه به این که مسئله

های یادگیری به صورت فردی، گروه کوچک، جمعی اقدام نمود. های مطالعه شده نسبت به اجرای فعالیتبرحسب موقعیت

 های یادگیری بر عهده مدرس محترم است(. گیری در خصوص تقدم و تأخر در اجرای هر یک از این موقعیتتصمیم

 های کلاسی: در فعالیتتکالیف عملکردی برای مشارکت 

 ها با هماهنگی معلم راهنما.های یادگیری و اجرای مستقل فعالیتتهیه طرح برای مشارکت در فعالیت .6
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طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه  .6

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیزیابی نتایج و تطبیق آن پیشگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ار

 یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم راهنما،  .3

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی بینیپیشتهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن 

 موقعیت یادگیری بعدی.

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس درس و مشارکت در اجرای آن زیر نظر معلم  .0

پیشنهادها برای  ها و ارائهبینیراهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 طراحی موقعیت یادگیری بعدی.

 تکالیف عملکردی برای اجرا توسط دانشجو

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجرای فرآیند  .6

 رای طراحی موقعیت یادگیری بعدی.ها و ارائه پیشنهادها ببینیاجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله به برای گروه کوچک به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه  .6

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

درس به صورت فردی زیر نظر معلم راهنما، تهیه طراحی فعالیت یادگیری برای رفع نیاز/ حل مسئله در سطح جمعی/ کلاس .3

ها و ارائه پیشنهادها برای طراحی موقعیت بینیگزارش از اجرای فرآیند اجرای فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

 یادگیری بعدی.

 یهای الزاممحور طراحی فعالیت

 آموزانطراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش -

 طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث  -

 های کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت -

 های تفکرطراحی فعالیت برای پرورش مهارت -

 طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی -

 آموزان دانشهای طراحی فعالیت رفع بدفهمی -

 های تحصیلی طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی -

 نظمی، عدم رعایت قوانین(طراحی فعالیت برای تقویت/ بهبود عملکردهای عاطفی )مثل بی -

 هاطراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته -

 ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت -

 ساختار طراحی فعالیت ها: 

 هدف/ پیامد -

 های اجرای فعالیتگاممراحل/ -
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 مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز -

 آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش -

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته -

 تهیه گزارش از اجرا

........... 

 سمینارها

 شود:سمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشلیتالف: در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای فعا

 ریزی.راهنما برای کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه

تر از ها و دستیابی به درک عمیقب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته

 تجربیات کسب شده.

 انواع سمینارها

 سال و الزامیر با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیمسمینا

 ریزی و اعلام قبلی از سوی مدرس(نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهها و تجربیات و تبادلسمینارهای جمعی برای انتقال یافته

 نشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دا

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

های یاگیری با رویکرد شناختی، و به کارگیری راهبردهای شناختی برای مطالعه و برگزاری کارگاه آموزشی برای طراحی فعالیت

رت درس به صوها در سطح کلاسدرس، رویکرد تجربی برای اجرای فعالیتهای یادگیری در سطح کلاستحلیل نقادانه موقعیت

های کوچک/ جمعی، راهبردهای مشارکتی، برای مشارکت در سمینارهای کلاسی و به بحث گذاشتن تجربیات و فردی، گروه

 ارائه یافته.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

ه (. تهران: دانشگا6(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )6390احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس6396کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.6340نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 ارزشیابی پایانی:
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های درس کارورزی دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کلاس، مشارکت با معلم راهنما در اجرای فعالیت ارزشیابی پایانی در

ها، شرکت در سمینارهای کلاسی برای ارائه بینیهای یادگیری و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشیادگیری، اجرای مستقل فعالیت

های تربیتی و آموزشی را های خود از مطالعه موقعیتمینارها دانشجویان باید یافتهها و تجربیات به سایر دانشجویان. در این سیافته

 های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( ارائه و از آن دفاع نمایند. ارائه و با استناد به یافته

 ارزشیابی فرآیند:
سال و سمینارهای سطح مدرسه و واحد ه در طول نیمهای ارائه شدارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثآموزشی صورت می

 کار:ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و مبنای حرفهها به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه ها از اجرای فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشبرنامه

 گردد. دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 گردد. سال مربو  به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه میبی دانشجو در پایان نیمبخشی از ارزیا

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

 امتیاز  64 ت شرکت فعال در جلسات کلاسی)معلم راهنما(، سمینارها )استاد راهنما(:

 امتیاز 34 های ذکر شده:هنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس ملاکت نظر معلم را

ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس ت نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجرای و ارزیابی فعالیت

 امتیاز 34های ذکر شده: ملاک

لم راهنما با توجه به سطح عملکرد ت تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از مع

 امتیاز 64 های ذکر شده:دانشجو بر اساس ملاک

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %13« 5کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 شود در یکهای شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دلایلی دانشجو امکان کار بر روی مسئله

های یادگیری بر ها/ نیازها اقدام شده و فعالیتنشست مشترک میان معلم راهنما، استاد کارورزی و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند با در نظر اند میاساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود. دانشجویانی که بنا به دلایلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده

ها برای ورود به عرصه با نظر استاد ها و شناسایی مسئلهترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه/ تکمیل گزارشگرفتن یک برنامه 

 /0/ص3گردد. )پنامه آموزشی ناتمام اعلام میراهنما اقدام نمایند. بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین

(T7
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 «0  یبدن تیترب آموزش در کارورزی»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن9
گیرد و با مطالعه بافت و دقیقه( را بر عهده می 94/ 04) ، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس3در کارورزی

 6ه در برنامه درسیهای علمی ارائه شدای که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارتزمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با بافت هایی باشد که نسبت به یادگیری دانشی فرصتنماید. چنین طرحی باید دربرگیرندهتدوین می

بینی شده در طرح یادگیری نیز باید نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیشها ارتبا  برقرار میو بستر واقعی زندگی آن

 سازی یادگیری فراهم نماید.آموزان ارتبا  برقرار کند و امکان یکپارچههای پیشین و جدید دانشند میان تجربیات و دانستهبتوا

تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیری وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزی دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی برای به به پیشین و علایق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارک دیدن فرصتآموزان در به کارگیری دانش و تجر

های حاصل از این تجربه برای درک یابد. یافتهآموزان، ادامه میها از سوی دانشها/ فرضیهها، طرح پرسشتجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که  -هاشود و نتایج/ آموختهارگرفته میسازی شده به کها، در موقعیت واقعی/ شبیهتر/رفع بدفهمیعمیق

شود. در برای استحکام بیشتر یادگیری به اشتراک گذاشته می -های متفاوتی را دارا هستندیادگیرندگان امکان طرح پرسش/ فرضیه

یری در شرایط جدید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهای یادگاین فرآیند دانش

ها( دانشجو از طریق ثبت و هایی که در فرآیند یادگیری طرح شده پاسخ دهند. در طی این مراحل )گامبگیرند و به علایق/ پرسش

ها بصیرت بیشتری نسبت به اثربخشی طرح یادگیری و هدایت این فرآیند، های تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشواکاوی روایت

های شخصی، و نحوه سازگار نمودن مندیها و توانهای محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیرک واقعیتد

ها باید بتوانند حس کنجکاوی آورد. این پرسشهای پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهای خود با موقعیتتوانایی

های تجربی/ ر کلاس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتهای دهای مسئلهدانشجو را برای مطالعه موقعیت

گیری و پس از هایی که در فرآیند تصمیمپژوهی محدود فردی برانگیزد. علاوه بر این پاسخ به پرسشعلمی و... را در قالب کنش

ای که در آن دست به عمل ای و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهشود زمینهآن مطرح می

کند. در این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردی است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازی خواهد زد، یاری می

 ای خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده است.سازی درک و فهم، و اصلاح عملکرد حرفهعمل، به

 مشخصات درس

 3کارورزیوع درس: ن

 6تعداد واحد: 

 ساعت 664تعداد ساعت: 

-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 تربیتی

در  : کارورزینیازدروس پیش

 6آموزش تربیت بدنی 

 متخصص رشته ایاستاد تدریس: 

 3  یبدن تیترب آموزش در نام درس به فارسی: کارورزی

 Internship in  physical education 3نام درس به انگلیسی : 

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

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

های اساسی را شناسایی و طرح درسی/ کتاب درسی مفاهیم و مهارتبا تحلیل محتوای برنامه 

آموزان در انتقال بی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانشیادگیری را طراحی، اجرا و ارزیا

 ها به موقعیت جدید را مورد ارزیابی قرار دهد.آموخته

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقلانیت 

 پژوهی فردی گزارش کند.عملی در قالب کنش

                                                 
 ستفاده نمود(.اتوان از کتاب درسی  برنامه درسی/ کتاب درسی )با توجه به این که سند برنامه درسی معمولاً در اختیار معلمان قرار ندارد می - 1
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 ای یادگیری، محتوای درس و ساختار آنه. فرصت5

 جلسه اول: 

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردی، نحوه تهیه طرح یادگیری با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزی و فرآیند کنش

ر سطح بندی سمینارها دتجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

 ها و سطوح موفقیت. مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهای یادگیری و ملاک

  جلسه دوم تا شانزدهم:

های یادگیری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس مبتنی بر محتوای برنامه درسی)کتاب درسی(، تهیه طرح

ها به موقعیت جدید است. استاد راهنما )برای دوره آموزان برای انتقال آموختهسی تأثیر آن در کسب توانایی دانشاجرا و برر

برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات  -متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی

ردی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و بازخوردهای ارائه درسی( باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی ف

درسی و استخراج ای ثبت و ضبط گردد. فرآیند تحلیل محتوای برنامهحرفهشده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه

وزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت های اساسی برای تهیه طرح یادگیری و تولید مواد و منابع آممفاهیم و مهارت

ای صورت گیرد که گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونهمعلم راهنما صورت می

جلسات حضور دانشجو در بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نماید. در طول این پژوهی فردی پیشدانشجو بتواند طرح کنش

تواند در مدرسه ضروری است و جلسات بررسی برای بازخورد دادن، انتقال تجربیات و... در قالب سمینارها بر حسب مورد می

گفتگو میان استاد/ معلم راهنما قبل و پس از اجرای طرح یادگیری  6سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. )فرم پیشنهادی

 ضمیمه است(.

های شناسایی شده برای شروع کنش پژوهی فردی از اهمیت زیادی برخوردار با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله صیه:تو

ریزی لازم را به منظور کمک به دانشجو برنامه 6و 6شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی است لذا، توصیه می

آمیز آن از سوی دانشجویان بنمایند. فرآیند رفت و برگشت برای حل مسئله و اجرای موفقیت برای تهیه طرح کنش پژوهی فردی

 های متعدد باشد. ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز های رایج آموزشی در سطح مدرسه و کلاسهای یادگیری تهیه شده احتمالاً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح

باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه برای نابع و مواد آموزشی/ فضای یادگیری متفاوتی میاست و نیازمند تدارک م

های یادگیری از سوی استاد راهنما و دانشجو الزامی است. تأمین منابع/ امکانات و همکاری با دانشجو برای تهیه آن اجرای طرح

 ی الزامی است.شر  تأیید استاد راهنما از سوی واحد آموزشبه

 تکالیف عملکردی: 

 الف: طراحی و اجرای طرح کنش پژوهی فردی

 تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه کنش پژوهی فردی (6

 ای که در فرایند کنش پژوهی فردی به دنبال دستیابی به آن است(تبیین واضح و روشن از مسئله )تعیین انتظارت حرفه (6

 ها در موقعیتی)آموزشی/ تربیتی( ایی و تحلیل ظرفیتشناس (3

 ها و سطوح عملکرد ها/ سئوالات/ اهداف به همراه ملاکتعیین فرضیه (0

 طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما/ معلم راهنما )قبل و بعد از عمل(  (4

                                                 
 تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگری قرار گیرد.ها میفرم - 1
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 6و جمع آوری اطلاعات از فرآیند طراحی و اجرا 6اجرای طرح یادگیری (6

 مل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأ (6

های شخصی )تأمل قبل، و پس از عمل(، جلسات بحث و ها، روایتآوری اطلاعات از فرایند اجرا )شامل دست نوشتهجمع (4

 آموزان و....( ایج سنجش از یادگیری دانشآموزان، نتهای دانشگفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ

 هاتحلیل و تفسیر یافته (9

ها و سطوح ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یا... طرح شده و ملاکبندی اطلاعات، تحلیل و تفسیر یافتهکد گذاری و طبقه (64

 عملکرد

 تهیه گزارش کنش پژوهی فردی  (6

 ب: طرح یادگیری

 طرح یادگیری 

 های فردی/جمعی در بافت/ زمینه یادگیری( برای تهیه های آن )ظرفیتاسایی ظرفیتمطالعه موقعیت یادگیری و شن

 طرح یادگیری

 ها درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارتدرسی )کتابتدوین طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه 

 بینی شدهطراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای مراحل یادگیری پیش 

  نیاز برای اجرای طرح یادگیریتولید مواد آموزشی مورد 

  هدایت فرآیند یادگیری در سطح کلاس درس/ مدرسه 

 ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش 

 ساختار طرح یاددهی یادگیری:

 درسیدرسی/ کتابها در برنامهمفاهیم و مهارت 

 پیامد یادگیری 

 های طرح یادگیریمراحل/گام 

آموز بوده و برخاسته از مسایل/ چالشاری ارتبا  )فرصت یادگیری تدارک دیده شده در ارتبا  با زندگی روزمره دانشبرقر -

  آموز با آن روبرو است(هایی است که دانش

یت کردن )فرصت یادگیری تدارک دیده شده قابل تجربه/ آزمایش/ بررسی باشد، به یادگیرنده کمک کند تا با بروز خلاقتجربه -

های خود پاسخ های نو بیاندیشد/ از طریق پژوهش به پرسشها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدهحلخود به کشف روابط/ راه

  دهد(

به کار بستن )فرصت کاربردی نمودن مفاهیم و اطلاعات کسب شده برای دستیابی به درک عمیق و به کارگیری آن توسط دانش -

ای در ارتبا  با مسئله/ آوردن یک تصور حرفهیجاد ارتبا  بین تئوری و عمل/ بکارگیری آن برای به دستآموز فراهم شود. متل: ا

 حل مسئله یا پژوهش انجام شده(

                                                 
 در صفحه ی بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. -1

ها/ سؤالات یا.... در چرخه کنش پژوهی فردی پاسخ به فرضیههای الف، ب، ج و د پیوست برای حد اقل طرح یادگیری را بر اساس فرم 6دانشجو باید  - 2

  اجرا نماید.
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ها را در موقعیتی قرار دهد تا آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنگذاشتن )فرصت یادگیری تا حد امکان دانشبه اشتراک -

ها و عرضه ان در قالبی جدید/ مطالعه نیاز به تعامل و تلفیق یافته هاآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنش یا جمعبرای انجام پژوه

 افزایی کند(موضوع از زوایای مختلف کند/ ایجاد هم

 م شود( ها به موقعیت جدید فراههای جدیدی برای به کارگیری و بسط آموختهها به موقعیت جدید )فرصتانتقال آموخته -

 مواد/ منابع آموزشی موردنیاز/ تدارک دیدن فضای یادگیری 

 آموزان در فرایند یادگیریروش بازخورد دادن به دانش 

 ها/ سنجش عملکردسنجش آموخته 

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه

قعیت یادگیری های ممکن موها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این ظرفیت برای ورود به )فردی/ جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 مرحله برقراری ارتبا  را مشخص نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت -

 ق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...( بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا )تطبی -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شدهواکاوی فرایند عمل حرفه -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقا  قوت و ظرفیت -

 اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی  -

 رهاسمینا

های شناسایی به منظور گفتگو پیرامون ظرفیتالف( جلسات بحث و گفتگوی فردی/ گروهی/ جمعی قبل از طراحی: 

های یادگیری )مراحل برقراری ارتبا  و....( و سنجش، نحوه شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیری/ فرصت

شود این جلسات در سطح یابی به آن است. توصیه میانشجو به دنبال دستای که دهدایت یادگیری در سطح کلاس و مقاصد حرفه

 مرکز یا پردیس تشکیل شود.

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل ب( جلسات بحث و گفتگو پس از اجرای طرح یادگیری: 

و تفسیر را به همراه داشته باشد. این جلسات باید به طرح یادگیری، بازخوردهای ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل 

گیری از آن در موقعیت بعدی به دست ای خود و چگونگی بهرههای حرفهتری نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

 شود.یپذیر مآورد. این مهم به کمک بازخوردهای )در سطه سطح تأمل بر روی عمل( ارائه شده از سوی استاد امکان

 تواند در دو شکل زیر اجرا شود:سمینارهای پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش الف:

 برای ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درک عمیقربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی برای به اشتراک گذاشتن تج ب:

شود برگزاری پژوهی فردی دنبال میهای دانشجویان در قالب کنشتجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم فعالیت

کند. ات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی به درک انتظارات و انتقال تجربی
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ای در اختیار دانشجویان قرار های حرفهسمینارها فرصت ارزشمندی را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برای کسب مهارت

 دهد. می

 انواع سمینارها

 سمینار با حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما 

 ریزی و اعلام قبلی از سوی استاد(بادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامهها و تجربیات و تسمینارهای گروهی برای انتقال یافته

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست استاد/ دانشجویان(

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

های واقعی، ارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به ک

 گردد. تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهای مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهای گروهی و فردی ارائه می

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 6ن با رویکرد تربیت معلم فکور )(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیا6390احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس6396کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.6340نوروزی، رضاعلی و مقامی، حمید )-

 بی یادگیری. راهبردهای ارزشیا2

 ارزشیابی پایانی:

های خود از نتایج گیرد که در آن دانشجویان باید یافتهدر قالب سمینار پایانی صورت می 3ارزشیابی پایانی در درس کارورزی  

 شود.تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل میکنش پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه می

 ارزشیابی فرآیند:

های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهای داده شده به گزارش

 های جدید، پاسخ به بازخوردهای داده شده و... ها، ارائه یافتهگیرد. میزان مشارکت در بحثصورت می

 کار:ارزیابی پوشه

ای دانشجو ضبط و کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای داده شده در پوشه توسعه حرفهها در مراحل مختلف کلیه گزارش

گیرد. یک نسخه از پوشه در ای در پایان دوره قرار میهای حرفههای بعدی و نیز دفاع از تواناییریزی برای آموزشمبنای برنامه

 گردد. اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می

  های های ارزیابی طرح یادگیری:ملاک
 های یادگیریانعطاف فرصت 

 انعطاف در فرایند اجرا 

 های یادگیریبه کارگیری مهارت 
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  فراخواندن سطوح بالای تفکر 

 آموزانتنوع محصول یادگیری/ تولیدات دانش 

  ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 . 6گرددم مربو  به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه میبخشی از ارزیابی دانشجو در پایان تر

 شود: و به شرح زیر محاسبه می 933امتیاز درس کارورزی  بر مبنای 

 امتیاز  53ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

 امتیاز  03ای: های عملکردی مرحلهت گزارش

 امتیاز  03هی فردی: پژوت گزارش کنش

 امتیاز 53ت دفاع در جلسه پایانی 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %13« 0کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد.  - 1

 نی: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایا

 بندیتنظیم فهرست و فصل .9

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .5

 نگارش ادبی و فنی .0

 هااعتبار داشتن گزاره .4

 ظرافت و زیبائی ظاهری .2

 هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره .6

 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .1

 هاها و پیشنهادهای برخاسته از یافتهحلارائه راه .1

 هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست .1

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .93
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 «4  یبدن تیترب آموزش در کارورزی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن.9

)مجری فعال( 6ریز درسیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجو با تجربیدر ترم چهارم کارورزی انتظار می

حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز ها/حل مسایل یادگیری دانش آموزان 

مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی، 

ویژگی نظام برنامه ریزی درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت های تربیتی/ آموزشی و به منظور حفظ استانداردهای برنامه درسی 

و مؤثر  و استفاده عقلانی 3تدوین می شود. طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل 6این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس

بینند و استفاده از سوی آنچه میای که دانشجو را به آنهای نظری و نحوه بکارگیری آن در عرصه عمل است، به گونهاز آموخته

( آغاز شده و با تعیین شایستگی 0کند. این فرایند با تحلیل برنامه درسی )تحلیل کتاب درسیها برای ساخت معنا هدایت آموخته

ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی برای هدایت فرآیند یادگیری و کمک به ملاک های مورد انتظار،

ها در آغاز برای روشن شدن تصمیمات معلم یابد. تعیین شایستگیادامه می 4یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت های وجودی

شود تا نگاه معلم را همواره بر شایستگی های مورد انتظار برنامه ب میبرای تعیین مسیری است که یادگیرنده باید طی کند و موج

گردد تا شود و باعث میمطرح می "6/ مفاهیم و مهارت های اساسی 6ایده کلیدی"درسی متمرکز نگاه دارد. محتوا در چارچوب 

یادگیری  -چنین شرایطی فرایند یاددهی در طراحی واحد یادگیری امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیری فراهم شود. در

کاملاً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به  "آموزش برای به خاطر سپردن"ی توجه به حافظه و به عبارتی از محدوده

شین در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطلاعات جدید و دانش و آموخته های پی شایستگی ها متمرکز میماند.

کنند پیوند دهند و آن را در زمینه و روزمره ای که با آن برخورد می« مسائل کلی»ها و حقایق را به خود ارتبا  برقرار کنند، واقعیت

های جدید به کار گیرند. از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم نوردیدن مرز های دانش و تلفیق موضوعات در برنامه 

یه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در درسی در سطح پا

های مستقیم، غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردی( برای طراحی تکالیف های مختلف )راهبردطراحی فرصت های یادگیری از راهبرد

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و له ناظر به کاویدن منظم رخدادیادگیری و عملکردی استفاده شود. عمل فکورانه در این مرح

                                                 
مسئولیت تطبیق،  ]معلم  [برای خلق فرصت های تربیتی و آموزش»  66نقش معلم در برنامه درسی ملی ) صفحه  -سند تحول بنیادین 66هدف عملیاتی  - 1

 «(.ابی برنامه های درسی و تربیتی در سطح کلاس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشی

2 backward design  - 

3 Genuine understanding- 

 درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد.  - 4
پذیری و توسعة شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال یادگیری و تربیت  -در فرآیند یاددهی» 66برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه  - 5

با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصلاح مداوم موقعیت » نقش معلم «. دارد

 «. آنان را فراهم سازد

6 Key idea - 

وا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش بند دو محت 63برنامه درسی ملی صفحه  - 7

  «.آموزان است
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ارزیابی واحد یادگیری، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه 

 مشارکتی و در قالب درس پژوهی است.

 

 مشخصات درس

 0 کارورزینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 ساعت 664ساعت:  تعداد

-موضوعیشایستگی کلیدی: 

 تربیتی

 در : کارورزینیازدروس پیش

 3 یبدن تیترب آموزش

استاد متخصص برای تدریس: 

 متخصص رشته ای

 0  یبدن تیترب آموزش در نام درس به فارسی: کارورزی

 Internship in  physical education 4 نام درس به انگلیسی:

پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر پیامدهای یادگیری: در 

 خواهد بود:

با تحلیل محتوای برنامه درسی/ کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی  

های مورد انتظار در برنامه درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا 

 دهد. و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار 

با ثبت و واکاوی تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته های حاصل از عملکرد 

 ای خود در سطح مدرسه را گزارش نماید.حرفه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت5

 جلسه اول: 

نسبت به توانایی های خود، نحوه در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجرای برنامه، درک عمیق تری 

برخورد با موقعیت های واقعی کلاس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و... بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در 

 فرایند طراحی، تولید و اجرای واحد های یادگیری با مشارکت سایر معلمان/ همقطاران به مرحله اجرا بگذارند. لذا ضروری است

اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیری، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر: شیوه ثبت 

تجربیات و واکاوی آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان/ همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، 

نتایج واحد یادگیری، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد تدوین، اجرا و ارزشیابی از 

آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس ملاک ها و سطوح موفقیت بر اساس پیامد های یادگیری را در یک 

ه نحوه گروه بندی دانشجویان به عنوان تیم درس پژوهی نشست جمعی به بحث بگذارند. توصیه می شود در این نشست نسبت ب

 برای طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد های یادگیری اقدام شود. 

نفر)حد اکتر( برای تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد. روش مشارکت دانشجویان  0می توان دانشجویان را در گروه های دو تا 

 ارزیابی به شرح زیر است: در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و 

مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( استخراج مفاهیم و مهارت های اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدی، تولید  .6

 واحد یاگیری. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی انجام می شود. 

ز اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور اجرای واحد یادگیری در کلاس درس توسط یکی ا .6

 همزمان و به تفکیک هر عضو گروه )معلمان/ همقطاران(

جمع آوری اطلاعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء برای ارائه در جلسه گروهی )دیدن فرآیند آموزش از زوایای  .3

موزان با استفاده از روش های رسمی/ غیر رسمی. این جلسات به مختلف( به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیری دانش آ
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طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روی نتایج بازخورد های ارائه شده از سوی همکاران/ هم قطاران 

نشست  برای بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیری می شود. کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و در

پایانی به منظور شناسایی نقا  قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد بررسی 

 (. 6، 4و  0مجدد قرار می گیرد)بند 

بررسی گزارش مشاهدات و اطلاعات جمع اوری شده در گروه و نقد و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان و تنظیم   .0

 زارش پایانی کل گروه )دانشجویان(آن در قالب گ

تعیین نقا  کور/ محدودیت ها در طراحی/ اجرا و ارائه پیشنهادات برای اصلاح/ بهبود آن برای دستیابی دانش آموزان به  .4

 سطح بالاتر یادگیری

مجدد ای و صورت بندی تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درک و پذیرش مسئولیت حرفه .6

 ای و...(ای توسط هر یک از اعضاء )میزان تأثیر گذاری بر عملکرد گروه، یادگیری های حرفههویت حرفه

  تشکیل نظام مند این نشست ها برای بررسی نتایج یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در خصوص روش هایی که

ت. تأمل فردی و تأمل گروهی، انعکاس یادگیری منجر به بهبود یادگیری همه دانش آموزان می شود، دارای اهیمت اس

روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و...، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی قرارگرفته 

 است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کلاس های درس خود خواهند برد.

 رای طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت های شخصی قبل، حین و پس از اجرا، روایت نویسی از مجموعه ایده پردازی ها ب

 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

جود نداشته باشد می توان تیم را در سطح است. درصورتی که امکان شکل گیری تیم درس پژوهی در سطح مدرسه و

 پردیس/ مرکز تشکیل داد. مسئولیت انجام کلیه فعالیت های فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. 

  جلسه دوم تا شانزدهم:

ش کتاب در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کلاس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیری )حد اقل یک فصل/بخ

درسی( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیری خود را حول یک ایده کلیدی که پوشش دهنده محتوای برنامه درسی) مفاهیم و 

نفره در سطح  0تا  6مهارت های اساسی و... در کتاب درسی( است طراحی نماید. طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه 

شورای معلمان دوره/ پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود. پرددیس/ مرکز به همراه دفاعیه آن در 

نظرات معلمان بر روی طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره/ پایه اجرا و نتایج اجرای آن به شیوه درس پژوهیُ مورد تحلیل 

ها مسیری که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد خ به این پرسشو تفسیر قرار می گیرد. در گفتگو استاد راهنما و دانشجو پاس

های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت های اساسی که روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند: ایده

نتظار تحقق یافته و های مورد ایادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که شایستگی

های جدید به های خود را به نحوی معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته

های یادگیری، تکالیف کار گیرند؟ ملاک ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی )فعالیت

دگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص عملکردی( به یا

 تبدیل شوند؟
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برای دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی  -استاد راهنما )برای دوره متوسطه مشارکت استاد راهنمای تربیتی و تخصصی 

بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیری و فرآیند درس پژوهی و اجرای آن تا مرحله تهیه گزارش  بر حسب نیاز موضوعات درسی ( باید

ای او ثبت و ضبط گردد. نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد های ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه

ه واحد یادگیری و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر فرآیند تحلیل محتوای برنامه درسی و تعیین ایده کلیدی برای تهی

نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد. از نظر زمانی تنظیم جلسات برای بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید 

معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج ای صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت به گونه

آن را گزارش نماید. در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه برای تعامل با معلمان/ کادر مدرسه ضروری است و جلسات گفتگو 

برای بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارک شرایط برای اجرای واحد یادگیری، بازخورد دادن، انتقال 

 بیات و... در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود. تجر

توصیه: با توجه به این که سئوال/ مسئله ها/ نیاز های شناسایی شده برای شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادی برخوردار 

و کلاس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجرای این  است و این سئوال/ مسئله ها/ نیاز ها باید از بستر مدرسه

ریزی لازم را برای کمک به برنامه 3و 6، 6برنامه ضروری است. توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزی 

نمایند. تعداد واحد های یادگیری تهیه شده و دانشجو برای تهیه طرح درس پژوهی و اجرای موفقیت آمیز آن از سوی دانشجویان ب

 اجرای آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیری )یک فصل/ بخش در کتاب درسی( است. 

 شر  تأیید استاد راهنما الزامی است.همکاری پردیس ها و واحد های تابعه با دانشجو و مدرسه برای تأمین منابع/ امکانات به

 الیف عملکردی: تک (9

 تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبنای چرخه درس پژوهی

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

 طراحی واحد یادگیری  -

 ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان -

 احد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرااجرای و -

 ای با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه -

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو های حرفه -

 ترم توسط دانشجوثبت و واکاوی تجربیات در طول 

 تکالیف عملکردی  (6

 مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح واحد یادگیری -

تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی ایده کلیدی/ مفاهیم و مهارت های  -

 اساسی..... 

 تدوین شایستگی  -

 لکردیطراحی تکالیف یادگیری و عم -

 تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری -

 هدایت فرآیند یادگیری در سطح کلاس درس/ مدرسه -

 ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس ملاک ها و سطوح عملکرد.  -
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 ساختار طراحی واحد یادگیری: 

 منطق واحد یادگیری  (6

 شایستگی های مورد انتظار (6

 ایده کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی می شود  (3

 ها/ و....(مفاهیم و مهارت های اساسی )قوانین/ اصول/ خرده مفاهیم/ خرده مهارت (0

 طرح پرسش های اساسی  (4

 ملاک های سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )تکالیف عملکردی( (6

 بی تولیدات یادگیرندگان تعیین شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیار های ارزیا (6

 (3براساس مراحل یادگیری در کارورزی -فرصت های یادگیری ) سازماندهی فعالیت های یادگیری (4

تعیین اطلاعات و مهارت های مستقیم)پایه ( و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت های یادگیری و تکالیف  (9

 عملکردی

 س برای انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تجربیات خارج از کلاس در تعیین محدوده ی (64

 تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابی آن (66

روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )تکالیف یادگیری،  (66

 ی(جبرانی، تکمیلی، توسعه ا

 انواع راهکار های سنجش  (63

 راهکار هایی برای بررسی بدفهی های یادگیرندگان (60

 ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفه

 تعیین هدف -

 بررسی پیش بینی ها -

 روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها -

 طراحی و تولید واحد یادگیری -

 تأملات و تعدیل ها در فرآیند اجرا -

 ری دانش آموزانتحلیل و تفسیر نتایج یادگی -

 تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان -

 ای با معلمان/ همقطارانواکاوی یادداشت های تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوی حرفه -

 ایاتخاذ تصمیمات برای آینده حرفه -

 سمینارها

 سمینار ها در دو شکل اجرا می شود:

اهده عملکرد دانشجو در اجرای برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد الف: در سطح مدرسه و پس از مش

 برای ادامه کار 

ب: در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی برای به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درک عمیق تر از 

فعالیت های دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاری سمینار ها تجربیات کسب شده. با توجه به این که در این ترم 
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در هر یک از مراحل قبل و پس از اجرای هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه های پیش بینی شده به دانشجویان در درک 

 انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند. 

 انواع سمینار ها

 حضور استاد راهنما/ دانشجویان و معلمان راهنما  سمینار با

سمینار های گروهی برای انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی)با برنامه ریزی و اعلام قبلی از سوی 

 مدرس(

 سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترک )اختیاری و با درخواست دانشجویان(

 بردهای تدریس و یادگیری. راه0

راهبردهای مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های واقعی، 

 تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد های مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار های گروهی و فردی ارائه می گردد. 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

(. تهران: دانشگاه 6(. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور )6390احمدی، آمنه )-

 فرهنگیان.

 منبع فرعی:

 مهر. -(. تمرین معلمی )کارورزی(. نشر: فارس6396کرمی، علی و زائری، معصومه ) -

 (. تمرین معلمی )کارورزی و مدیریت کلاس درس(. قم: سماء قلم.6340می، حمید )نوروزی، رضاعلی و مقا-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری2

 :ارزشیابی پایانی

بر اساس واحد یادگیری طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده صورت می گیرد، که در آن  0ارزشیابی پایانی در درس کارورزی 

ود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با معلمان/ همقطاران را به منظور تعیین میزان دانشجویان باید یافته های خ

اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیری دانش آمزان ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلمان راهنما/ اساتید 

 شود. گروه کارورزی تشکیل می

 :ارزشیابی فرآیند

ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به نشست های گروهی در مرحله طراحی و تولید واحد یادگیری، گزارش نشست 

ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان/ همقطاران و نیز سمینار های درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن 

معلمان دفاع و یافته های خود از نتایج درس پژوهی و نتایج مشارکت معلمان/ همقطاران  دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع

 شود.درنتایج کسب شده را گزارش نماید. این جلسه می تواند با حضور معلمان راهنما/ کادر مدرسه تشکیل می

 ارزیابی پوشه کار:

ازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو کلیه روایت های نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه ب

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
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بط جلسات دانشجو با پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پوشه کار می تواند شامل ض

 ای تدارک دیده شده باشد. معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که برای دفاع از عملکرد حرفه

 ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(:
 ئه می گردد. بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربو  به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارا

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  933امتیاز درس کارورزی بر مبنای 

  امتیاز 64ت شرکت فعال در جلسات کلاسی، سمینارها و مدرسه: 

  امتیاز 64ت گزارش های عملکردی تعاملات در سطح مدرسه: 

 امتیاز 64ت طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری: 

  یازامت 64ت گزارش درس پژوهی: 

 امتیاز 64ت دفاع در جلسه پایانی: 

 . باشدمی 94امتیاز یا نمره  %13« 4کارورزی»حد نصاب قبولی در درس ت 

 

 

 نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی: 

 بندیتنظیم فهرست و فصل 

 ارائه مقدمه، هدف/پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدی 

 روش جمع آوری و اعتبار اطلاعات 

 تحلیل، تفسیر اطلاعات روش 

 ارائه یافته ها بر اساس پرسش های پژوهش روایی 

 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها 

 ظرافت و زیبائی ظاهری 

 نگارش ادبی و فنی 

 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر پژوهش های کیفی 
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 «تربیت بدنیآموزش در  پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 9

انش کسب شده، آن را در قالب دانش سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمودن د ای،در آموزش حرفه

ای خاود عینیات بندی و حل مسائل و ارائه خادمات اثاربخش در حاوزه عمال تخصصای و حرفاه کاربردی برای شناسایی، صورت

امکاان باه تصاویر  (6پژوهش روایتی )از نوع خودکاوی روایتیپایانی در برنامه تربیت معلم با تکیه بار  پروژهبخشد. تدوین 

جانبه به تجارب کسب شده )زیسته( اعم از نظری و عملی در طاول دوره تربیات با نگاه ژرف، تاملی و همه "رفه ایمنِ ح"کشیدن 

ها و ابهامات معلمی، قوت ها و ضعف های دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتمعلم و ارایه روایت شخصی از سایه روشن

دهد.  دانش و یافته های حاصل از این پژوهش برای ورود باه عرصاه خادمت می های ادراک شده را به دانش آموخته تربیت معلم

ریزی برای  نیل به آینده حرفه ای متاملانه، پویا و بالنده  ممکان مای شاود. حرفه ای رهاوردی قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه

در انجام عمل فکورانه )تاملی( ارتقاء داده و کمک نماید انتظار می رود این درس )پروژه(، شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی را 

 تا این شایستگی در طول حیات حرفه ای آنان بروز و ظهور داشته باشد. 

سازی محتوای درس تربیت بدنی در مدارس کشور وجود دارد و با های متفاوتی در اجرا/ پیادههای و کنشبا توجه به اینکه برداشت

لاازم اسات  ،های تحصایلی هساتیمهای راهنمای معلم تربیت بدنی در پایه ها و دوره اخیر شاهد تولید کتاب عنایت به اینکه در دهه

منطباق باشاد. تولیاد  ،ها که مبتنی بر سند برنامه درسی ملای اسات های درس با انتظارات این کتابای معلمان در کلاس عمل حرفه

های راهنمای معلام تربیات  و معلمان تربیت بدنی در طول دوره تحصیل و کتابهای دانشجباید بتواند مشکلات تطبیق آموخته پروژ

 سازی/ اجرای درس تربیت بدنی مرتفع سازد و یا حداقل بطور آزمایشی آنها را با این مشکلات آشنا سازد.بدنی را با پیاده

 مشخصات درس

  پروژهنوع درس: 

 5تعداد واحد:

بر اساس نیاز زمان درس: 

 راهنما و تشخیص استاد

 -تربیتیشایستگی کلیدی: 

 موضوعی 

پژوهش و  نیاز: پیش

 توسعه حرفه ای

استاد متخصص برای 

دکتری تربیت بدنی تدریس: 

و علوم ورزشی در تمامی 

 ها گرایش

 تربیت بدنی  آموزش در پروژنام درس به فارسی :  

 نام درس به انگلیسی: 

Project in instruction Physical education  
 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

ای و سایر انتظار کلی: با واکاوی، تحلیل و تفسیر تجربه های روایت شده در طول دوره آموزش حرفه

تجربیات روایت نشده )تجربیات پیشین(، با استفاده روشمند از خودکاوی روایتی، تجربیات متنوع و 

به رشته تحریر درآورد. مهمترین  "من حرفه ای"د را در قالب روایت در برگیرنده ای از پراکنده خو

 انتظارات چنین هستند:

های  ریزی درسی، روشای: در سازماندهی تجربیات خود ابعاد عمل حرفه ای ) برنامهمن حرفه .6

 کدیگر و با کتابگیری، طراحی آموزشی و...( را در پیوند با ییادگیری، سنجش و اندازه -یاددهی

ای که تأثیر و های راهنمای معلم تربیت بدنی به صورت سازمان یافته به تصویر کشیده است به گونه

قطاران به وضوح به  تأثیر متقابل ابعاد بر یکدیگر و مجموعاً بر یادگیری خود، دانش آموزان و هم

 تصویر کشیده شده است.

تجربیات خود )از گذشته تا حال( توانسته قابلیت های خود  قابلیت ها/ توانایی ها: در تحلیل و تفسیر .6

ای را تبیین کند، و پرسش های فرا به عنوان یک یادگیرنده، آموزشگر و عضوی از یک گروه حرفه

روی خود را با توجه به تجربیات کسب شده و تنوع نقش ها مطرح و به آن ها پاسخ دهد، به 

                                                 
1 - narrative self-study 
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 ا به روشنی تبیین نماید.  ای که مسیر آینده حرفه ای خود رگونه

خودکاوی روایتی: در متن پژوهشی درکی از کل و ارتبا  آن با جزئیات را برای قابل دریافت  .3

های مختلف را به نمودن حرکت خواننده میان گذشته، حال و آینده، و ارتبا  زمان و مکان و من

ه و پیرنگ( و با پاسخ به نمایش گذاشته و توانسته به کمک بازگویی دوباره روایت )ساختن صحن

ای خود را با صورت بندی جدید در قالب دانش کاربردی/ های پژوهش، بصیرت حرفهپرسش

 ای به نمایش بگذارد.رویه

ارائه و دفاع: از اعتماد به نفس بالایی برای دفاع از یافته های پژوهش برخوردار است و می تواند  .0

وهش برقرار نماید و به پرسش های طرح شده در نظم منطقی را میان ایده ها و پرسش های پژ

جریان دفاع با استفاده از یافته های پژوهش پاسخ های مستدل و قابل دفاع ارائه نماید و چگونگی 

 در آینده را با تکیه بر تجربیات کسب شده روشن کند.طی مسیر حرفه

 

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن – 5

 قیق به زبان سادهبخش اول: روش تح

 فصل اول: کلیات

 ا مفهوم پژوهش و تحقیق

 ا چرا تحقیق می کنیم؟

 ا انواع تحقیق

 ا جامعه آماری و نمونه گیری

 ا انواع روش تحقیق

 ساختار یک تحقیق علمیفصل دوم: 

 تخاب موضوعا ان

 بیان مسئلها 

 ضرورت و اهمیت تحقیقا 

 ـ پیشینه تحقیق   

 ای تحقیقا سوال ها/اهداف/فرضیه ه 

 ـ مشخص کردن متغیرها 

 ا روش تحقیق

 ا روش جمع آوری داده ها

 ـ تعیین ابزار اندازه گیری    

 ـ تنظیم و تلخیص داده ها    

 ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری     

 ـ تدوین گزارش و اشاعه یافته ها

 تحقیق و صفحه آرایی فصل سوم: نگارش

 ا مراحل نگارش پایان نامه و رساله
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 مراحل نگارش مقاله پژوهشی ا

 ا تهیه چکیده تحقیق

 ا نحوه تنظیم و ویرایش تحقیق

 ا منبع نویسی

 ا پاورقی

 ا پیوست ها

 بخش دوم: پروژه

ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوی روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشای و تجربیاات پیشاین 

مبتنی بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشجو باید با توجاه  دانشجومعلم و فرصت های یادگیری

به مجموعه تجربیات خود )تجربیات پیشین، دوره کارورزی و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصایلی( نسابت باه تنظایم 

ات و تحلیل و تفسیر اطلاعات، آزمون اعتبار یافته ها طرح پژوهشی )خودکاوی روایتی(، شناسایی منابع اطلاعاتی، جمع آوری اطلاع

اقدام کند و نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوی روایتی اقدام نماید. این طارح زیار نظار 

 گردد. استاد راهنما اجرا و نتایج آن برای دفاع در جلسه پایان دوره آماده می

 

 یس و یادگیری چگونگی هدایت درس. راهبردهای تدر 0

های اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش است. هدف اصلی در این درس این اسات کاه دانشاجومعلم راهبرد

ای ارائه نمایاد. در فرایناد عمال، بندی نموده و در قالب دانش کاربردی/ دانش رویه های حاصل از تجربیات خود را صورتیافته

 رسد:ماتی به شرح زیر به انجام میاقدا

. تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت های شخصای، خااطرات، تصااویر، فایلم هاای تادریس، 6

تولیدات فیزیکی و... در طول دوره تحصیلی )این مطالب می تواند مربو  به دوره تحصیلات مدرسه ای نیز باشد( و ترسایم آن در 

 (.mind mapب نقشه ذهنی )قال

هاایی ها و پرسش. ایجاد شرایط برای آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی متل روند زمانی، چالش6

 که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و... تنظیم شود.

ره تمام داده های جمع آوری شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اساس دریافت ها، سازی برای مرور و مرور دوبا. فرصت3

احساسات، قضاوت ها و... توسط دانشجومعلم. )یادداشت هایی که در این مرحله نوشته مای شاود، در مرحلاه تحلیال و تفسایر باه 

 یک روز انجام گیرد(.شود این کار با فاصله زمانی دست کم دانشجومعلم کمک می کند. توصیه می

. درخواست مراجعه مجدد به همتایان )دانشجومعلمان(، معلمان راهنمای دروس کارورزی، آموزشاگران دروس دوره تحصایلی، 0

های قبلای یاا ساایر کساانی کاه در طاول دوران های مرتبط و حتی دوره مدرسه، همکلاسهای آموزش و پرورش، سایتمدیریت

تار از مان ای و یافتن تصاویری شافافاند. این گفتگوها باید درخدمت به تصویر کشیدن من حرفهشتهتحصیل با آن ها سروکار دا

ای باشند. )این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشاد و موضاوع گفتگاو، یادداشات هاای شخصای دانشاجومعلم یاا حرفه

ای گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادی و پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است. توصیه می شود فض

نه ارزیابی را تدارک ببیند(. این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صورت بگیرد: یکبار قبل از تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله 

 های پژوهش.های و به منظور اعتبارسنجی یافتهدوم پس از دستیابی به یافته
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هایی که تصاویر روشانی ای توسط دانشجومعلم؛ پرسشهایی برای به تصویر کشیدن من حرفهپرسش. کمک به مشخص نمودن 4

دادن کشاد )نشاانکند و مسیر آینده او را به تصاویر مایاز هویت حرفه ای دانشجومعلم )مبتنی بر تجربیات کسب شده( را مهیا می

 سیر حرفه ای(.آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این م

سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاری و تحلیال و تفسایر یافتاه . زمینه6

آوری شاده را بارای ها و اطلاعات جماعهای حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزی، روایت

 بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند. « هاآرمان»و « ها دانش»، «اتتجربی»تنظیم گزارش 

های مکرر متن تدوین شده و گفتگوی بر سر آن و ایجااد فرصات بارای ارائاه گازارش باه دیگار .  ایجاد فرصت برای بازخوانی6

ال و از حال باه آیناده حرفاه ای در دانشجومعلمان و فرصت دادن برای بازتدوین گزارش. حرکت رفت و برگشتی از گذشته به ح

 ها لازم است. ها و نقادیطول این بازبینی

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری –4 

فرایندی مبتنی بر مشارکت است. استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. در ایان درس،  ارزشیابی در این درس،

ر اساس اصول باید به انجاام رساد و اساتاد درس کیفیات آن را تاییاد نمایاد. ارائاه مردودی مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی ب

کم یک نوبت توسط سایر دانشاجومعلمان گیرد و نقادی هر گزارش دستگزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت می

 کند.، نظارت میفته شوددر اصلاح گزارش نهایی بکار گر ی گروهیهااین نقادیشود. استاد درس بر اینکه انجام می

 

 )گزارشی از نوع خودکاوی روایتی( پروژهساختار گزارش پایانی  -2

عنوان »آرم و نام دانشگاه )بالای صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر:  .9

اد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط ، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی است«گزارش

 استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 بسم الله الرحمن الرحیم )یا عناوین مشابه(  .5

 )بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم  .0

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم .4

 )در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار  .2

کلمات »و در زیر آن « عنوان»کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند. در بالای چکیده،  644-644: مشتمل بر چکیده .6

 شود.کلمه/ مفهوم( ذکر می 6-4« )کلیدی

ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب:  .1

شود. هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد می ها هم اضافهپیوست

 استفاده قرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد.

صلی گزارش های امتن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست. آنچه مطرح است، وجود مولفه متن اصلی گزارش: .1

توانند ساختاری های زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میاست. در این گزارش لازم است مولفه

 را شکل دهند:
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تواند خود آوری به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده برای شروع. این قسمت میساز رویشرحی از تجربیات زمینهمقدمات: 

های ورود و تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شود. آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزهباشد یا می دارای عناوینی

 کردن دیگران است.  تجارب مربو  به معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان میشرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم: 

با آن مواجه »، از آنچه «انتظار داشته»ن( چه گذشته است. شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل. شرحی از آنچه )در دانشگاه فرهنگیا

تصمیماتی که »، شرحی از «نوع نگاهی که به رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل داشته»، شرحی از «شده و در آن زیسته

آنچه »و شرحی از « آنچه در این جریان شنیده است )دانش ارائه شده(»، شرحی از «اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، این موضوعات اصولا می«. پذیرفته است )دانش مورد قبول(

ای فعالیت یادگیری/ های ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح های یادگیری، برگه هتولیدات، یادداشت های روزانه، کاربرگ

آموزان، تصاویر و سایر اطلاعات جمع آوری شده.... در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم بهتر است به آنها آزمون دانش

 استناد کند. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است.

 

رسد وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن میده: کردن خود در آینتشریح معلمی

چه »کند دارای چهار وجه اساسی است: اول اینکه اینکه او چگونه معلمی می« بناست او چگونه معلمی کند؟»که اعلام کند 

کردن متعهد هایی در معلمیا چه نظریهخود را به رعایت چه اصولی ی»دوم آنکه «. باورهایی درباره یادگیری و آموزش دارد

عمل معلمی را در »و چهارم آنکه «. کردن خود لحاظ کرده استهایی را برای معلمیچه آرمان»سوم آنکه «. داندمی

، موضوع ارزشمندی «شودها مواجه میاو چگونه با چالش»شرح اینکه «. بیندهایی مواجه میهای واقعی با چه چالشموقعیت

 است. 

  

گوید، شرحی است از تجربه و آرمان. اما معلمی کردن آنچه دانشجومعلم تا اینجا می ای دانشجومعلم:تعهدات حرفه

ای متفاوت هم عنایت داشته باشد. است. این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده« تعالی مستمر»نیازمند 

عمل « العمریادگیرنده مادام»مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک شرح اینکه او چه طریقی را برای بهسازی 

 آید.خواهد کرد، در اینجا می

 

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی منابع:  .1

 ضروری است. APAآنها بر اساس سبک 

 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن تبا  با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک میآنچه در ار ها:پیوست .93

 .گیردنیست، در پیوست قرار می

 پروژنکات اساسی برای نگارش گزارش نهایی 

 تولیدی دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است. « سند»هر گزارش، به عنوان  -6

 شود؛ عنوانی خلاقانه برای نشان دان محتوای آن.منتشر می« عنوان»هر گزارش، تحت یک  -6

 شود.نگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می -3
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 گردد.ها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش -0

برای عناوین استفاده « برجسته»به صورت برای متن و از همان خط  60با اندازه « بی نازنین»ها از خط در همه گزارش -4

 شود.می

 گردد.، تای، می«تای،»متن گزارش با رعایت اصول  -6

 شود.اصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می -6

 شود.های اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخلاقی و ارزش -4

 شود.، منتشر می«دانشجومعلم»و « اهنمااستاد ر»، «پردیس»از هر گزارش فقط سه نسخه برای  -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن بارگذاری گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می -64

 گردد.منتشر شده قید می

 است. 3به شرح جدول  پروژهساختار پیشنهادی برای تنظیم گزارش نهایی درس 
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 ژهپروساختار گزارش نهایی 

 مقدمات

  :آرم و نام دانشگاه )بالای صفحه(، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، صفحه عنوان: مشتمل بر

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان «عنوان گزارش»

 پذیرش گزارش توسط استاد راهنما )با ذکر روز، ماه و سال(. 

 سم الله الرحمن الرحیمب 

 صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم 

 نامه )درصورت لزوم(تقدیم 

 )پیشگفتار )در صورت لزوم 

 کلمه  644-644: مشتمل بر هاچکیده و کلیدواژه 

 ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکلها: فهرست 

 

  متن اصلی گزارش

 مهمقد 

  :شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم 

 ، «انتظارات اولیه»

 ، «تجارب زیسته»

 ، «تحلیل از رخدادهای واقع شده در فرایند تحصیل»

 ، «تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده»

 « آنچه شنیده شده )دانش ارائه شده(»

 «آنچه پذیرفته است )دانش مورد قبول(»

 کردن خود در آینده: یتشریح معلم 
 « چگونگی معلمی کردن» 

 «. باورهای یادگیری و آموزش» 

 «. کردنهای مبنایی برای معلمیاصول یا نظریه» 

 «. کردنهای معلمیآرمان»

 «. های واقعیهای عمل معلمی در موقعیتچالش»

 ، «ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش»

 ومعلم:ای دانشجتعهدات حرفه  
 منابع 

  هاپیوست
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 «دارت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ورزش دارت ورزش ساده ای است ولی این کافی نیست که فقط وسط تخته دارت را هدف قرار دهیم و پرتاب کنیم، بلکه تخته 

ست. این ورزش را پیر تا جوان ، چه پسر قسمت برای امتیاز دارد که هر کدام به نوبه خود از حساسیت بالایی برخوردار ا 66دارت 

په دختر وحتی معلولین و جانبازان ویا ناشنوایان می توانند به عنوان یک حرفه، یک ورزش ویا حتی یک تفریح سالم با خیالی 

جمعی نیاز به  گران و یا در ورزشهای دستهآسوده وبرای رفع استرس انجام دهند. بیشتر ورزشها علاوه بر فضای زیاد نیز به امکانات

توان در فضای بسیار کم و سه عدد دارت و یک تخته دارت و با حداقل یک نفر جمع آوری نفرات است ولی تمرین دارت را می

 یا حد اکتر نفرات انجام داد. فضای در نظر گرفته شده برای دارت فضایی بسیار جزئی است.

گیری برای انداختن چوب کبریت از فاصله دور به داخل این نشانههای خالی نوشیدنی و ، بطری64های جنگ در قرن در دوره

توانند به ترین تفریحات این سربازها بود که بعدها این فکر به ذهنشان خطور کرد که میکنندهترین و سرگرمها یکی از جالببطری

ها تبدیل به یک تخته مسطح ز مدتی بطریتری تفریح کنند و حتی از این بازی پول دربیاورند که پس اکنندهشکل بهتر و سرگرم

شود از نامیده می« بورد»های تراشیده شده به قطعات کوچک و نوک تیز بدل گشتند. صفحه چوبی و مسطح که شد و با تکه چوب

ن امتیاز های رنگیگردد که هر پرتاب در داخل یکی از حلقههایی معین نقاشی شده تشکیل میهای رنگین که به فاصلهتعدادی حلقه

هر بازیکن در یک نوبت گردشی با انداختن سه دارت در هر -6مخصوص به خود را دارد. از جمله مهمترین قوانین آن چنین است: 

-3کند. هر بازیکن یک دارت را در شروع بازی برای مشخص شدن نفر آغازکننده بازی پرتاب می-6کند. نوبت )راند( بازی می

در صورت افتادن -0است، نه بر مبنای رنگ آن. ای امتیازی است که برای هر ناحیه در نظر گرفته شدهامتیازات بدست آمده بر مبن

شود. فاصله زمین تا نقطه وسط دارت از تخته دارت )اگرچه به نمره خورده باشد( امتیازی برای آن پرتاب در نظر گرفته نمی

 متر باید باشد.سانتی  636سانتی متر و فاصله فرد تا تخته 663دارت)خال( 

های بازو و ساعد خود تر ساختن عضلهدادند که بتوانند با قویای این ورزش را به دانش آموزان دوره متوسطه آموزش میعده

ها برای پرتاب تیر با کمان و نیزه نیز بسیار مفید بود. این واحد درسی که تری داشته باشند که بعدها حتی در جنگگیری دقیقنشانه

تواند توانایی دانشجو معلمان را در هدایت کلاس تربیت شود میانتخابی در دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی ارائه می به شکل

های ورزشی اینچنین زیاد است انتخاب این رشته به های انتخابی یا اختیاری تقویت کند. این رو اگرچه تعداد رشتهبدنی با فعالیت

 را می باشد.دلیل سهولت در یادگیری و  اج

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6تعداد واحد: 

 36 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 انیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
 تمامیدارای تخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی در 

 داشتن سابقه در رشته ورزشی دارتا ها بگرایش

 نام درس به فارسی: دارت

 Throwing Dartsنام درس به انگلیسی: 

در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قتادر پیامدهای یادگیری: 

 خواهد بود:

 رشته ورزشی دارت آشنا شده و آنها  را اجرای کند.  با  مهارت های اصلی/پایه  -

رشاته ورزشای دارت،  ضمن آشنایی با روش های آموزش مهارت های اصالی  -

 آنها را بکارگیرد. 

 های دارت آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکبا مهارت ضمن آشنایی -
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 معرفی رشته ورزشی دارت 

 هاای اهمیت آموزش دارت به نوجوانان در مدارس متوسطه و نقش آن در تأمین سالامت و پرکاردن اوقاات فراغات باا فعالیات

 جسمانی 

 مکانات و تجهیزات رشته ورزشی دارتآشنایی با ا 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

دارت به نوجوانان در مدارس متوسطه و نقش آن در تأمین سلامت و پرکردن اوقات فراغت با اهمیت آموزش  تکالیف یادگیری:

 های جسمانی را توضیح میدهند؛فعالیت

 

 فصل دوم: بدنسازی در رشته ورزشی دارت

 گرم کردن عمومی 

 انواع حرکات کششی در رشته ورزشی دارت 

 تمرینات قدرتی در رشته ورزشی دارت 

 

 ته ورزشی دارتفصل سوم: مقدمات رش

 :مقدمات رشته ورزشی دارت شامل 

  های دارتآشنایی با مشخصات و ویژگی 

  ها/ تخته دارتآشنایی با مختصات سیبل 

 آشنایی با مکان مسابقه/ بازی: روشنایی و تشک/ کف پوش 

 تکالیف یادگیری:

 شناسد.ها میهای دارت و مختصات سیبلمشخصات و ویژگی 

 

 یه در رشته ورزشی دارتفصل چهارم: مهارتهای پا

 گیری: شکل صحیح بدن و نحوه گرفتن دارت حالت 

 استقرار: ایستادن و تنظیم فاصله از سیبل 

 گیری، دورخیز، رها کردن و مشایعت دارتپرتاب:  هدف 

 تکالیف عملکردی

 گیری، استقرار و پرتاب  را اجرا می کندتکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: حالت -

 

 :آموزش قوانین و مقررات در رشته ورزشی دارت فصل پنجم 
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 ،امتیازات و قواعد آن، قواعاد مشاترک  قوانین رشته ورزشی دارت: اندازه های قانونی نصب تخته و فاصله تا تخته دارت

 در تمام بازی ها

 هاآشنایی با انواع بازی 

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت؛ 

 قات و آموزش آن به دانش آموزان؛  مدیریت نحوه برگزاری مساب -

 تکالیف یادگیری:

  رشته ورزشی دارت را بیان می کند. قوانین 

 تکالیف عملکردی:

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 کند.های دارت آشنایی پیدا کرده و در آنها شرکت می با انواع بازی 

 فصل ششم : ارزش یابی 

  مفاهیم 

   مقررات قوانین 

 مهارت های اصلی رشته ورزشی دارت 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 ها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارپیش بینی فرصت 

 ا و تجهیرات مورد نیازپیش بینی فض 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظر از بکارگیری هار ناوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایات -جزء-ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را  بتازخورد توضیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین وشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 های مورد انتظار برای یک جلسه باا توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد طارح 

 نه آغاز می شود. درس روزا

 

 منابع آموزشی. 4

 . تهران :سلسله مهر .آموزش دارت( .6390ا میرزمانی، سیدشهرام .)

 های ورزش دارت، آموزش تکنیک، تاکتیک، قوانین و مقررات. تهران: بامداد کتاب.(.  جاذبه6349ا ظهوری، مسعود. )

 .(. آموزش دارت پایه.  تهران: سنگ ورزش6396ا شایسته، مهدی. )
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

رد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی تعیین سطح اجرا/عملک ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

تی برخی از دانشجویان در باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-ید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانیفعال دانشجو در تمه

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6اند بین ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می توبروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

مره ن 60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.

 

 

 

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/615/001-028-C210302.pdf
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 «هنر و فنون آرام سازی در تربیت بدنی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

زندگی مدرن و سبک های پر از تنش در آن استرس و اضطراب بسیاری را به آحاد جامعه وارد می سازد. لذا توجه به مبانی معتبار 

هم وظایف نظام تعلیم و تربیت در کشاور اسات. درس روش هاای آرام آموزشی برای کاهش فشارهای همه جانبه در زندگی از ا

سازی با تاکید بر استفاده از تمرینات جسمانی از جمله مباحث بسیار مهم در تربیت بدنی و علوم ورزشی است که علی رغم وجود 

ی و روانی و جسامانی در افاراد و روش های سنتی با قدمت بسیار بالا به عنوان یک علم جدید در استفاده برای ایجاد آرامش روح

 به ویژه در ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد. 

آشنایی با مفاهیم این درس واستفاده از آن برای معلمان تربیت بدنی در مدارس می تواند کماک بسایاری باه دور کاردن تانش از 

آرامش و کنترل و غلبه بر تنش های موجود در تمام دانش آموزان کرده و دانش آموزان از این روش های آموزش دیده در تامین 

 زندگی خود بهره خواهند برد.  

 مشخصات درس

 عملینوع درس: 

 9تعداد واحد:  
 05تعداد ساعت: 

شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

 -نیاز: پیش
استاد متخصص برای 

 تدریس: 

دارای تخصص تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 م سازی در تربیت بدنی ) از طریق تمرین ( نام درس به فارسی: هنر و فنون آرا

 نام درس به انگلیسی:   
                           Art and Methodes of relaxation (through Exercise )     

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

ائم و نشانه هاای اساترس و اضاطراب را شناساایی و ضمن آشنایی با تعاریف و انواع استرس، عل -

 موقعیت سنجی کند.

با روش های مختلف کنترل و / یا کاهش اساترس در زنادگی روزماره آشانا شاده و آنهاا را در  -

 زندگی خود به کار ببرد.   

مهارت های غلبه بر استرس و کنترل عوامل تاثیر گذار بار آن بارای هادایت داناش آماوزان در  -

 رس خود را کسب کنند.کنترل است

 تنش های جسمانی و روانشناختی را کنترل  و مدیریت کند. -

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول:کلیات و مفاهیم 

  تعریف استرس و اضطراب 

  استرس بد و...( –استرس خوب –استرس روانی  –انواع تنش های جسمانی و روانی ) استرس جسمانی 

 ی منفی غلبه بر تنشروش ها 

  حمایت های اجتماعی 

 نقش تغذیه در غلبه بر تنش 

 مدیریت زمان خواب 

 نقش معنویت و انواع آن در کنترل تنش 

 تسکین متبت تنش  

 فصل دوم: روش های آرام سازی 
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 تنفس عمیق 

 آرام سازی عضلانی 

 تصویر سازی ) تجسم ( ذهنی 

 ) عبادت و اندیشه ) مراقبه 

 یوگا 

  تای چی 

  با خندهآرامش 

  آرامش با موسیقی 

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف عملکردی:

 

 فصل سوم : تمرینات آرام سازی

 راه رفتن  -

 جاگینگ  -

 هاکینگ  -

 پیلاتس -

 تای چی  -

 یوگا -

 هوازی ) دستگاههای قلبی عروقی ( -

 بی هوازی ) تمرینات با وزنه دوره ای ( -

 بازی های تفریحی -

 عبادت و مراقبه -

 دهای تدریس و یادگیریراهبر -0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی -

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نیاز به تالیف  -6

 منابع فرعی:

(. راهنمای آموزش آرام سازی روانی. ترجمه: صاحبی، علی. تهران: انتشارات سایه 6396مس، بورکووک)داگلاس، برنستین؛ تا -6

 سخن

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2
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 گیرد.های آموزشی انجام میارزشیابی  آغازین: به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت

 ی تکوینی: از عملکرد دانشجویان در طول ترم ارزشیابی مستمر به عمل می آید.این ارزشیابی شامل موارد ذیل است :ارزشیاب

 ارائه گزارش عملی و اجرادر کلاس -6

 نحوه اداره کلاس در یکی از موضوعات درس -6

 ارزشیابی پایانی: 

 ارزشیابی پایانی از طریق موارد ذیل صورت می پذیرد:

 هی های کسب شده آزمون نظری ازآگا -3
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 «پینت بال»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

میدان تیر و انواع بسیاری از ماموریت های مربو  به هدفی است و ماهیت آن هیجانی و تیمی است.  –پینت بال یک بازی رزمی  

 را فراهم نمود. شلیک ها شاید در شرایط واقعی امکان پذیر نباشد، اما در پینت بال می توان این شرایط 

با اجرای این درس دانشجو می تواند ضمن آشنایی با انواع حالت های تیراندازی، شرایط گوناگون میدانی را تمرین کند و در هر 

یک از حالت ها، نوع، تکنیک و تاکتیک شلیک را بیاموزد. در این ارتبا  یکی از مهم ترین آموزه های آن مشارکت گروهی 

 درس است. چرا که موفقیت در بازی منو  به کار گروهی است. اعضا در اجرای این

  با جذابیت تمام حاوی مطالب آموزشی بسیاری است که کار گروهی سرآمد آن است.ماهیت این درس به گونه ای است 

 

 مشخصات درس

 عملینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 60تعداد ساعت:  

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

 اد متخصص برای تدریس:است

 اساتید گروه تربیت بدنی

 پینت بالنام درس به فارسی: 

             paintball                                                                   نام درس به انگلیسی:       

 د:قادر خواهد بو معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

. مفهوم بازی پینت بال و ایده کلی آن را بیان می کند و نحوه شروع بازی آن را به اجرا می 6

 گذارد.

. انواع بازی را در پینت بال را به اجرا می گذارد و قوانین مقررات مربو  به آن را رعایت می 6

 کند.

د و با توجه به تاکتیک . در اجرای بازی پینت بال، تکنیک ها و انواع شلیک ها را بکار می گیر3

 را برنامه ریزی و اجرا می کند.  های موجود، یک بازی کامل

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 مفهوم و تعریف پینت بال -

 تاریخچه -

 ایده کلی بازی پینت بال -

 مزایا و معایب بازی پینت بال را بیان کنید.تکالیف یادگیری:  

 تاریخچه بازی پینت بال را به دو دسته ایران و جهان تفکیک کنید.یف عملکردی: تکال

 فصل دوم: قوانین و مقررات

 زمین بازی -

 ابزار و وسایل -

 تعداد بازیکنان -

 نحوه امتیازدهی -
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 زمان بازی -

های  دسته در ایران و آمریکا اروپا، لیگ های بازی زمان مدت مورد در علمی، معتبر منابع از استفاده باتکالیف یادگیری: 

  .دهید ارائه کلاس به را آن نتیجه و کنید پژوهش مختلف

 های پایگاه در قرارگرفتن ها، با فرمان اعلام برای داور یک تعیین و شده تقسیم نفره 6 یا 4 گروه دو به  تکالیف عملکردی:

 .کنید تمرین را بازی شروع شیوه زمین انتهایی

 فصل سوم: انواع بازی پینت بال

 بازی در جنگل -

 بازی های سناریویی در زمین های بزرگ -

 بازی های سرعتی -

 آن را سناریوی برگزاری چگونگی و موضوع دارای های بازی از نمونه چند علمی معتبر منابع از استفاده باتکالیف یادگیری:  

 .دهید ارائه کلاس در و کنید جو و جست

 ده را با توجه به شرایط تعیین و آن را اجرا کنید.یک نمونه از بازی های معرفی شتکالیف عملکردی: 

 فصل چهارم: تکنیک های بازی پینت بال

 نحوه در دست گرفتن مارکر -

 نحوه شلیک به هدف ثابت -

 نحوه شلیک به هدف متحرک -

 نحوه دویدن با مارکر -

 نحوه دویدن و شلیک همزمان -

 حرکت رو به جلو و شلیک -

 دویدن عرضی و شلیک -

 اسن، شوت -

 بانکر کردن -

 پنالتی -

  انواع شلیک ها در پینت بال را مورد بررسی قرار داده و تحلیل کنید.تکالیف یادگیری: 

 در زمین بازی، با استفاده از انواع استقرار، شلیک های مختلف را تمرین کنید.تکالیف عملکردی: 

 فصل پنجم: بازی در موانع مختلف

 بازی در بانکرهای مرتفع و ایستاده -

 بازی در اسنیک -

 ازی در دوریتوب -

 بازی در بانکرهای تمپل و مینی رایس -

  نحوه اجرای بازی در موانع مختلف را بررسی و تحلیل کنید.تکالیف یادگیری: 

 تمرین در زمین با موانع مختلف را به اجرا بگذارید.تکالیف عملکردی: 

 فصل ششم: تاکتیک های بازی پینت بال
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 بازی در موقعیت های مختلف -

 بازیکن دفاع -

 ازیکن حملهب -

 بازیکن میانی)هافبک( -

 نوع بازی هر یک از پست ها در بازی پینت بال را  تجزیه و تحلیل کنید و تاکتیک هر پست را مشخص کنید.تکالیف یادگیری: 

 با توجه به انواع پست های بازی پینت بال، آنها را در موقعیت های مختلف تمرین کنید.تکالیف عملکردی: 

 و یادگیری راهبردهای تدریس. 0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

 لم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش مع 

 نظر از بکارگیری هر نوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

ر رعایت کل( لازم است به منظو-جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شناختی، تمرین، و 

را مادنظر قارار  توضیح کلامی/دستورالعمل، نمایش، تمرین و باازخوردشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 دهد.

  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد و شایستگیطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف

دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولیاد طارح 

 درس روزانه آغاز می شود. 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 لیفپیشنهاد تا -6

 منابع فرعی:
- Paintballer - Romain Maniere, Rich Telford. Fabien cuviliez , 2012 
- Paintball IQ , Marcello Margott.2015 
- WPBO Rules , www.Millennium - series.com.2016 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :ارزشیابی  آغازین 

 نمره 4وهها و انجام فعالیت های مربو    ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگر 

     نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folio  بررسی گزارش ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم :)نمره 4 
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 «دوچرخه سواری»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ندگی سالم تر ز از ل،فعا ادفرا که ستا داده ننشا تجربه. نیست هپوشید رکسیب همرروز بدنی یهااا فعالیتک و تحری یاامزوزه مرا 

شی که ورز یاهلیات فعاست. ا بیشتر ها بیماری ریبسیا و نیروا یها تنش مقابل در نهاآمت ومقا و هستند رداربرخوی ترداب شاو 

تنفسی و یی منظم سیستم قلبی رآد منجر به کاننامی تو اری،سو چرخهدو و نیددو مانند هساتند هماهنگ و زونمو های ضربهدارای 

 .شوند

عمدتا فعالیتی اری چرخه سودو میکنند.ده ستفاا و پر کردن اوقات فراغتورزش یک ان به عنواری چرخه سودواز  ادفرری از ابسیا

ای قلب که بر وشوند  می منبسط نبد خلدا به نکسیژا انمیز بیشترین لساار ایبر که اھیه ر ایبر مرا ینا. ستهوازی ا بیک یاوئرآ

 .ستامفید ، می کندا پیدی سریع ترن ضربان بدم به تمان کسیژاین ل انتقاا

این ورزش با توجه به ماهیتی که دارد، در فضاهایی استفاده می شود که توام با شادی و نشا  اسات و باعاث شاده باه عناوان یاک 

 ورزش مفرح شناخته شود.

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

  6احد: تعداد و

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

داشتن  باها گرایش تمامیورزشی در 

سابقه مربیگری در رشته ورزشی دوچرخه 

 سواری

 نام درس به فارسی: دوچرخه سواری

 cycling                                                              نام درس به انگلیسی:              

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

مفاهیم، ویژگی ها و مزایای ورزش دوچرخه سواری را مورد بررسی قرار دهد و برای حضور  -

 در تمرینات مربو  به آن تلاش کند.

 های مقدماتی و پیشرفته دوچرخه سواری را بشناسد و آنها را اجرا کند.و تاکتیک هامهارت -

در تمرین ها و فعالیت های مربو  به دوچرخه سواری شرکت کند و قوانین و مقررات مربو   -

  به آن را مورد استفاده قرار دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 دوچرخه سواریشته ورزشی معرفی ر 

 دوچرخه سواری آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی 

 نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

  در صورت نیاز(سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان 

-در مدارس و نقش آن در تأمین سلامت و پرکردن اوقات فراغت با فعالیت دوچرخه سواریاهمیت آموزش  تکالیف یادگیری:

 کند و تفاوت آن را با دویدن و کوهنوردی مشخص می کند. می بیانهای جسمانی را 

 دوچرخه سواری پایه اصول اولیه و فصل دوم :
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 آنو انواع  دوچرخه -

 لوازم و تجهیزات دوچرخه -

 مراقبت از دوچرخه -

 تجهیزات اضافی -

تقسیم بندی دوچرخاه هاا را باه تفکیاک مشاخص کارده و تجهیازات ، کار گروههای کلاسیدانشجویان در  فعالیت عملکردی:

  .مربو  به هر یک را تعیین کنند و مراقبت های لازم را در هر بخش تعیین کنند

 دوچرخه سواری آموزش مهارت هایفصل سوم :

 مهارت های دوچرخه سواری تفریحی -

 مهارت های دوچرخه سواری جاده -

 مهارت های دوچرخه سواری پیست -

 مهارت های دوچرخه سواری کوهستان -

 دانشجویان در کار گروههای کلاسی، مهارت های مربو  به این فصل را زیر نظر استاد تمرین کنند. فعالیت عملکردی:

 دوچرخه سواری تیک های مقدماتیم : آموزش تاکصل چهارف

 دوچرخه سواری کوهستانتاکتیک های مقدماتی  -

 تاکتیک های مقدماتی دوچرخه سواری پیست -

 تاکتیک های مقدماتی دوچرخه سواری جاده -

دوچرخه سواری با هم هر یک از تاکتیک های مقدماتی را در  کلاسی،گروههای کاردانشجویان به صورت  فعالیت عملکردی:

 نند و نحوه بکارگیری آنها را مورد بررسی قرار دهند.مقایسه ک

 آمادگی جسمانی در دوچرخه سواری:فصل چهارم

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

 آمادگی جسمانی در هر یک از رشته های دوچرخه سواری -

نحوه گرم کردن و سردکردن و نحاوه آماادگی جسامانی در هار ، کلاسیگروههای کاردانشجویان در قالب  فعالیت عملکردی :

 یک از رشته های ورزشی را زیر نظر استاد تمرین کنند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصایلی)تولید جادول طارح درس

 ترمی(؛ 

 پیامدهای مورد انتظار/ جارب یادگیری مناسب با اهدافها / تپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظر از بکارگیری هر فیادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صر-بکارگیری روش یاددهی

کال( لاازم اسات باه -جازء-نوع فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کال



 

292 

 

منظور رعایت فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آماوختن یاک مهاارت جدیاد کاه شاامل ساه مرحلاه 

توضتیح کلامی/دستتورالعمل، ر از حاداقل چهاار مرحلاه: شاود؛ مربای گاذذهنی/شناختی، تمرین، و خودکاری می

 را مدنظر قرار دهد. نمایش، تمرین و بازخورد

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوع فعالیتهای یادگیری، تعداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

رای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز ب

 طرح درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 .فرزاناه ،حساان ؛کریمیاان، طیباه ؛زیناب محمادخانی، ؛: اللهیاری،فاطمههترجم(. دوچرخه سواری. 6396) کوک ،نیکول -

 .نشر ورزش اتارتشنتهران: ا

ری سطح یک دوچرخه سواری. ترجمه: سلگی، محسن؛ میرزایای، ساعید. تهاران: انتشاارات (. مربیگ6396جکی، شروود) -

 حکیم هیدچی.

 منابع فرعی:
 (. دوچرخه سواری برای همه. تهران: انتشارات مهر ساجده.6340توکلی، علی؛ ذکایی، حسین؛ ذکایی، ابراهیم) -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

ین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی تعی ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

نایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح تواضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-ال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانیفع

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6متمرکز است می تواند بین ها و رفتارهای مورد نظر بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66بین های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «تکواندو »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

هاا و دلایال متفااوتی تمارین شود که با انگیزهای گفته میها و فنون مبارزه های مدونی از تکنیک ها و سنتهنرهای رزمی به نظام  

رقابات در مساابقات، سالامتی بادنی و تناساب انادام، سارگرمی و تفاریح و شوند، برخی از این دلایل عبارتند از: دفاع شخصی، می

شاود کاه در آن کارکردهاای سازی وضعیتی تأکید مایهمچنین رشد و تعالی ذهنی، جسمی و معنوی. در هنرهای رزمی، بر درونی

غییرات آن واکانش نشاان دهناد. گری ذهن به تعلیق درآمده تا ذهن و بدن به عنوان یک واحد پیوسته به شرایط محیطی و تمحاسبه

هاای مختلاف رزمای ها و تمریناات رشاته های رزمی شرق آسیا اشاره دارد. بسیاری از تکنیکاصطلاح هنرهای رزمی بیشتر به رشته

هاای رزمای باه میازان اناد. هار یاک از رشاتهها را در خود جای داده مشابه است،  اما هر یک از آنها ترکیب مخصوصی از مهارت

ویژه در ناحیه لگن(، همااهنگی عضالات و اساتقامت نیااز دارد. در های بدنی شامل قدرت بدنی، انعطافپذیری )به ز تواناییخاصی ا

در برناماه  6444ایم که در این بین ، تکواندو از سال قرن بیستم شاهد محبوبیت روزافزون هنرهای رزمی شرقی در جهان غرب بوده

 است.رسمی بازیهای المپیک قرار گرفته

هاای  ای و یکی از ورزش های المپیکی اسات و دارای بیشاترین تعاداد ورزشاکار در میاان ورزشتکواندو یک ورزش رزمی کره

 رزمی

دهاد. تکوانادو  در سراسر دنیا است. تکواندو هنری رزمی و ورزشی است که روش دفاع از خود را به هنرجو)دانشجو( آموزش می

ضاربه زدن و « . کوان » به معنای دفاع کردن، ضربه زدن و تخریب کردن با دست « . دو » روش ، از سه کلمه مجزای به معنای راه و

است. اگر چه معنای تکواندو روشی برای مبارزه با پا و دست است ولی محتاوای آموزشای و فرهنگای خرد کردن با پا تشکیل شده

و روش زندگیست بنیانگذاری شده تا جاایی کاه محال تمارین که راه « دوجانگ » تکواندو بر مبنای یعنی محل زندگی نامگذاری 

کردند. اصول اخلاقی تکواندو « چونگ شین» اند از: احترام، بردباری و صبر، کنترل نفس، شرافت، روحیه عبارت « دو » تکواندو را 

. فوائاد تکوانادو باه شاما هاسات یا همان سرسختی و شکست ناپذیری، انجام وظایف در مقابل پدر و مادر، اتحاد و یگاانگی ملات

های خودتان را افزایش دهید. تکواندو استقامت و قدرت  کند تا بدن و فکر خوب و سالمی داشته باشید و بتوانید تواناییکمک می

های کششای پویاا و یکنواخات  بخشد. نرمشبدنی شما را افزایش داده و سلامتی شما را به واسطه تمرین و نرمشهای بدنی بهبود می

هاای کششای سااده و ساالم تکوانادو،  های بهتری باه دسات آوریاد. نارمشه کند تا قدرت عضلانی و ماهیچبه شما کمک میآن 

العملهاای ساریع و های تنفسی و تمرکازی آن، عکاس دهند و این در حالی است که حاصل تمرین انعطافپذیری بدن را افزایش می

، سلامتی و تناسب جسمانی بهتر، هماهنگی بیشتراعضای بدن و اعتماد به نفاس باشد. نتیجه ورزش تکواندو، افزایش انرژی دقیق می

 باشد.تر می بالاتر است. این خصوصیات لازمه یک زندگی شادتر و طولانی

منطق گنجاندن این درس ناشی از ضرورت آموزش آن در مدارس است. درحال حاضار مساابقات آموزشاگاهی در کشاور ساالانه 

 راین آشنایی دانشجومعلمان بامفاهیم، اصول اولیه و برخی از تمرینات مقدماتی آن ضروری به نظر می رسد.برگزار می شود. بناب
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 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6تعداد واحد: 

 36 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

داشتن  اها بگرایش امیتمورزشی در 

سابقه مربیگری در رشته ورزشی 

 تکواندو

 نام درس به فارسی: تکواندو

 Taekwondo                                                                         نام درس به انگلیسی:

 د:در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بوپیامدهای یادگیری: 

 های مقدماتی و پیشرفته والیبال آنها را اجرا کند؛ها و تاکتیکضمن آشنایی با مهارت  -

های تمرینی و کامل شرکت کند و قوانین و مقررات را در تکواندو مورد در بازی -

 استفاده قرار دهد؛

 آمادگی جسمانی خود را از طریق ارتقاء ورزش تکواندو ارتقاء بخشد. -

 ، محتوای درس و ساختار آن:های یادگیریفرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 معرفی رشته ورزشی تکواندو؛ 

 اهمیت آموزش تکواندو برای کودکان و نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی؛ 

 آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی تکواندو؛ 

 تکنیک ها و مهارت های اصلی/ پایه تکواندو ؛ 

 های کمربند در تکواندو،م رنگآشنایی با مفهو 

 ایمنی در تکواندو و آسیب های ورزشی آن؛ 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

 )سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 
 

 تکالیف یادگیری:

  نقش آن در تأمین سلامت و آمادگی جسمانی را توضیح میدهند؛اهمیت آموزش تکواندو در مدارس و 

 ایمنی در تکواندو و آسیب های ورزشی آن را توضیح می دهد؛ 

 را توضیح می دهد؛ تکواندومندی ایرانیان  به رشته ورزشی دلایل علاقه 

 فصل دوم: بدنسازی در تکواندو

 گرم کردن عمومی 

 انواع حرکات کششی در تکواندو 

 رتی در تکواندوتمرینات قد 

 های مقدماتی/ پایه تکواندو فصل سوم: مهارت

 های پایه در تکواندو، الف: تکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: انواع فرم
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 ب: بکارگیری فرمهای پایه در شرایط 

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 استفاده از مهارت های )بند الف( در شرایط رقابت -

 ه )سرد کردن بدن(بازگشت به حالت اولی -

 تکالیف عملکردی

 های پایه در تکواندو را اجرا می کندتکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: انواع فرم -

 

 فصل چهارم: دفاع و ضربات پا در تکواندو

  ها: الگوی ماگی، موم تونگ ماگی، آره ماگیانواع دفاع 

  :وچاگی، موم دولیو یوپ چاگیآپ چاگی، دولیوچاگی، تیجاگی، موم دولی انواع ضربات پا 

 تکالیف یادگیری:

 .قادر به تشخیص اسامی انواع دفاع تکواندو از روی اجرای آنها است 

 تکالیف عملکردی

  ها: الگوی ماگی، موم تونگ ماگی، آره ماگی را اجرا می کند.انواع دفاع 

  یوپ چاگی را اجرا می کند.انواع ضربات پا: آپ چاگی، دولیوچاگی، تیجاگی، موم دولیوچاگی، موم دولیو 

 

 فصل پنجم :آموزش قوانین و مقررات در تکواندو

 قوانین تکواندو: دسته بندی اوزان در تکواندو، مشخصات تشک، لباس مسابقه، داروان، خطاها و ... -

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت؛  -

   مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان؛ -

 تکالیف یادگیری:

 .قوانین تکواندو را بیان می کند 

 تکالیف عملکردی:

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 فصل ششم : ارزش یابی 

  مفاهیم 

  قوانین  مقررات 

 مهارت های اصلی تکواندو 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 می جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تما 

 ها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 
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 لی بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعام 

 نظر از بکارگیری هار ناوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شاناختی، تمارین، و  فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با

را  توضیح کلامی/دستتورالعمل، نمتایش، تمترین و بتازخوردشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 هاای یاادگیری، تعاداد  فعالیات های مورد انتظار برای یک جلسه با توجه به نوعطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحلاه باا تولیاد طارح 

 درس روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 بات پا(. تهران: علم و حرکت.( آموزش تکواندو )اصول و مبانی کشش، نرمش و ضر6394ربانی، محمدحسین.) -6

 تهران: علم و حرکت. ( آموزش تکواندو پومسه .6394ربانی، محمدحسین.) -6

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -ر آغاز ترمهای یادگیری دفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 ها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آن

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-عاطفی حرکتی( و-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

ه های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در : شامل سنجش و ارزیابی از آموختارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «تیراندازی )تیر وکمان/ اسلحه(»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تواند به عنوان ورزش یا برای شکار یا برای جنگ استفاده شود. ابزار تیراندازی با کمان یا تیر و کمان فعالیتی است که می 

تیراندازی از یک کمان منحنی شکل و یک تیر که سرش یک سنگ یا فلز نوک تیز بود تشکیل می شد وفرد تیرانداز با گذاشتن 

 گردد. های کامپوند، ریکرو و سنتی برگزار میرشته کمان 3تیراندازی با کمان در کرد.اب میتیر درکمان وکشیدن آن تیر را پرت

شود، آشنا ساختن نوجواناان و های دفاعی میهای ورزشی که منجر به تقویت مهارتنظر به تاکید دین مبین اسلام به فراگیری رشته

هاای گارم در باشد. از آنجائیکه امکان آموزش تیراندازی با اسلحهمی های مختلف ضروریهای تیراندازی با سلاحجوانان با مهارت

های ورزشی وابسته مددارس وجود ندارد، آموزش تیراندازی با تیر وکمان/ اسلحه بادی می تواند در صورت وجود امکان در کانون

 به آموزش و پرورش جایگزینی مناسب باشد. 

هاای شاود. پاردیسدوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی واحدی انتخابی محسوب مای در« تیراندازی با تیر وکمان/ اسلحه(»درس 

توانند این واحد درسی را برگزار کنند. بنابراین فراگیری این رشته در بین دروس انتخاابی دانشگاهی در صورت وجود امکانات می

 تواند در اولویت قرار گیرد. با توجه به تاکید دین مبین اسلام می 

 درس مشخصات

 عملی نوع درس:

  6تعداد واحد: 

 36 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 - نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

داشتن ا ها بگرایش تمامیورزشی در 

سابقه مربیگری در رشته ورزشی 

 تیراندازی با تیر وکمان/اسلحه

 با تیر وکمان/اسلحهنام درس به فارسی: تیراندازی 

 Archery / shooting                                                           نام درس به انگلیسی:

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

تیار وکمان/اسالحه را تیرانادازی باا  ضمن آشنایی با قوانین و مقررات، مهارت های اصالی/پایه  -

 اجرا کند. 

تیراندازی با تیر وکمان/اسالحه آشانا شاده و  آنهاا را  با روش های آموزش مهارت های اصلی  -

 بکارگیرد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه به همراه تاریخچه آن معرفی رشته ورزشی 

های جسمانی همیت آموزش تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه به نوجوانان و نقش آن در پرکردن اوقات فراغت با فعالیتا 

آشنایی با امکانات و تجهیزات رشته ورزشی تیراندازی با تیر و  کمان/اسلحه 

نحوه کار با تجهیزات و وسایل همراه با رعایت نکات ایمنی 

 هی و ...(ها، نظام نمرههای آموزشی، نحوه نظارت بر فعالیتاز جنبهتبیین و توضیح مقررات کلاس 

)سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 
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اهمیت آموزش تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه به نوجوانان و نقش آن در تأمین سلامت و پرکردن اوقات  تکالیف یادگیری:

 وضیح میدهند؛های جسمانی را تفراغت با فعالیت

 

 فصل دوم: بدنسازی در تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه

 گرم کردن عمومی 

 انواع حرکات کششی در تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه 

 تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه تمرینات قدرتی در 

 

 فصل سوم: مقدمات تیراندازی با تیر و کمان

 :مقدمات تیراندازی با تیر و کمان شامل 

  شنایی با انواع کمان: کمان چهار خم و کمان ترکیبیآ 

  :آشنایی با مختصات اجزاء کمان 

  ها، تیردان، کیف تیردان و ... آشنایی با تجهیزات جانبی کمانداران: لباس، محافظ 

 تکالیف یادگیری:

  شناسد.انواع کمان، مختصات آنها و تجهیزات جانبی می 

 

 ندازی با کمانفصل چهارم: مهارتهای پایه در تیرا

 گیری حالت 

 استقرار 

 گیریهدف 

 تکالیف عملکردی

 گیری  را اجرا می کندگیری، استقرار و هدفتکنیک ها و مهارت های مقدماتی شامل: هدف -

 فصل پنجم :آموزش قوانین و مقررات در تیراندازی با تیر و کمان/ اسلحه

های کوتاه و بلند، قوانین داخل سالن و خارج سالن، انواع مسافت قوانین تیراندازی با تیر و کمان/اسلحه: شرایط مسابقه در -

 تیراندازی برای میدان تیراندازی و ....

 استفاده از قوانین و مقررات در شرایط رقابت؛  -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان؛   -

 تکالیف یادگیری:

  می کند.تیراندازی با تیر و کمان را بیان  قوانین 

 تکالیف عملکردی:

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 فصل ششم: ارزش یابی 
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  مفاهیم 

  قوانین  مقررات 

 مهارت های اصلی تیراندازی با تیر و کما 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم 

 ها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظار از بکاارگیری هار ناوع ری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرفیادگی-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور رعایات -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

ساه مرحلاه ذهنی/شاناختی، تمارین، و  فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شاامل

را مادنظر  توضیح کلامی/دستورالعمل، نمایش، تمرین و بازخوردشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 قرار دهد.

 هاای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیاتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

نشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولید طرح درس دا

 روزانه آغاز می شود. 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 بامدادکتابآموزش گام به گام تیراندازی با کمان. تهران: (. 6394تنورساز، سعید؛ لورا، کبرا و هدایت، فروغ.) -6

 منابع فرعی:
 ( . تیر و کمان. برگرفته از سایت: 6پودمان )-6

 http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/616/001-046-C211300.pdf 
 

 ای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(راهبرده. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در  باشد.ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

جام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی ان ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

و پشتکار او در اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/616/001-046-C211300.pdf
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: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در ارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66کتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حردرس 

 خود اختصاص دهد.
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 «شطرنج»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9
  

فضای کم و امکانات محدود از مزیت های این شطرنج یک بازی یا ورزش فکری است که بیشتر با ذهن افراد سروکار دارد. 

 گوشه و کناری قادر به اجرای آن هستیم. ورزش است که در هر

شاید یادگیری شطرنج از تکنیک های زیادی برخوردار نباشد و با شناخت مهره ها بتوان به آن دست یافت، اما ماهیت این ورزش به 

دفاعی که گونه ای است که دارای تاکتیک های بسیاری است. شاید از نادر ورزش هایی است که در درون هر تاکتیک حمله و یا 

 بکار می رود، می بایست به ضد آن تاکتیک نیزتوجه کرد و آینده نگری از خصوصیات بارز آن است.

این ورزش مفرح از جمله ورزش هایی است که فراگیری آن می تواند روش بسیار خوبی برای پر نمودن اوقات فراغت را به ارمغان 

 آورد و از این طریق به خانواده نیز کمک کند.

 ات درسمشخص

 عملینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 60تعداد ساعت:  

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 موضوعی

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 شطرنجنام درس به فارسی: 

                     Chess                                                             نام درس به انگلیسی:  

 قادر خواهد بود: معلمدر پایان این واحد یادگیری دانشجوپیامدهای یادگیری: 

استفاده  از مهره های شطرنج با مهارت  مفاهیم، قوانین و مقررات بازی شطرنجضمن آگاهی از  -

 .کند

 دهد.انتقال به دیگران و  موزدبیارا  های آموزش بازی شطرنجروش -

 یک دوره مسابقه را اجرا کند.، نحوه مدیریت برگزاری مسابقات شطرنجبا ضمن آشنایی  -

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

 تاریخچه  -

 اهمیت آموزش شطرنج در مدارس  -

 مهارت استفاده از مهره های شطرنج در شرایط بازی  -

 نج آموزش مهارت های بازی شطرفصل دوم:

 حرکت مهره های سرباز، اسب، فیل، شاه، وزیر  -

 بکارگیری مهره ها در شرایط بازی  -

 های شطرنج را به نمایش بگذارند.های دو نفره مهارت استفاده از مهرهدانشجویان در قالب گروهتکالیف عملکردی: 

 فصل سوم : آموزش تاکتیک های ساده 

 تاکتیک های ساده ، دفاع و حمله  -

 وزش تاکتیک های ساده دفاع و حمله روش های آم -
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 استفاده از تاکتیک های دفاع و حمله در بازی شطرنج  -

 فصل چهارم: قوانین و مقررات و نحوه مدیریت برگزاری مسابقات 

 تعداد مهره های شطرنج، حرکات صحیح مهره ها، زمان بازی، نحوه امتیازدهی، کیش، مات  -

 ازی استفاده از قوانین و مقررات در شرایط ب -

 مدیریت نحوه برگزاری مسابقات و آموزش آن به دانش آموزان -

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 انتظار پیامدهای مورد/ ها / تجارب یادگیری مناسب با اهدافپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظر از بکارگیری هر نوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایت -جزء-گیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلفن/تکنیک برای یاد

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شناختی، تمرین، و 

را مادنظر قارار  عمل، نمایش، تمرین و باازخوردتوضیح کلامی/دستورالشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 دهد.

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

تولیاد طارح  دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با

 درس روزانه آغاز می شود. 

 منابع آموزشی. 4

 منابع اصلی:

 پیشنهاد تالیف -6

 منابع فرعی:

 (. آموزش شطرنج)از مقدماتی تا پیشرفته(. تهران: انتشارات تندیس6393یوسف پور، قربان؛ رفیع نژاد، محمد) -6

چ، حمیدرضا؛ طلوعی فر، محمود. تهران: انتشارات (. آموزش شطرنج )ویژه نوجوانان(. مترجم: بلو6340بی. پریچارد) -6 

 اسرار دانش.

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :ارزشیابی  آغازین 

     نمره 4ارزشیابی تکوینی: شرکت در کارگروهها و انجام فعالیت های مربو 

     نمره 4ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folioبررسی گزارش :)   نمره 4ها و فعالیت های انجام گرفته در طول ترم 
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 «ای ورزش زورخانه »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ای ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایاران دارد. پاس از ظهاور اسالام، سایر زورخانه، نماد تمدن ایرانیان است و ورزش زورخانه

شود باه اوج رسایده و زورخاناه بار از اینکه فرهنگ ایران با عرفان  اسلامی عجین می ای شدت یافته و پس تکاملی ورزش زورخانه

ی از افتخارات ایران اسلامی است که نیاکان یکتاپرست ما با هشیاری و استعدادی اپایه اعتقات شیعه شکل می گیرد. ورزش زورخانه

و موسیقی سابکی تربیتای باه جامعاه بشاری عرضاه کنناد. ورزش  اند نظامی ورزشی توام با فرهنگ ارزشی و ادبیاتنظیر توانستهبی

ای دارای مضامین دینی، ملی، فرهنگای باا تاکیاد بار پارورش جسام ، تندرساتی، و ایجااد روحیاه دلااوری، سلحشاوری و زورخانه

های گ ملی با فعالیتهای دینی، فرهنای پیوند آموزهجوانمردی به فرزندان و شاگردان است. به زبان علمی امروزی ورزش زورخانه

شود. آموزش ایان رشاته جسمانی و مهارتهای حرکتی است. از اینرو فراگیری و ترویج آموزش آن یک ضرورت ملی محسوب می

مدارس و برگزاری مسابقات  آموزانهای آموزش آن به دانشورزشی به دانشجو معلمان تربیت بدنی با توجه به فراهم شدن فرصت

 استانی و کشوری یکی از وظایف دانشگاه فرهنگیان محسوب می شود.سالیانه آن در سطوح 

هاای دانشاگاهی در شود. پاردیسای در دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی واحدی انتخابی محسوب میورزش زورخانه »درس 

دروس انتخاابی باا توجاه باه توانند این واحد درسی را برگزار کنند. بنابراین فراگیری این رشاته در باین صورت وجود امکانات می

 تواند در اولویت قرار گیرد. های دینی و ملی می وجود آموزه

 مشخصات درس

 عملی نوع درس:

 6تعداد واحد:

 60 تعداد ساعت:

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 - نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 
مربی و یا استادیار دارای مدرک 

تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

داشتن سابقه  اب هاگرایش تمامیدر 

 ایمربیگری در رشته ورزش زورخانه

 اینام درس به فارسی: ورزش زورخانه

 نام درس به انگلیسی: 

Zurkhaneh sports 
 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

 ای آشنا شود.زورخانهورزش  ها و رسومبا مفاهیم، اصطلاحات و آیین  - 

ای آشنا ورزش زورخانه( شنو، میل، سنگ، پازدن، چرخیدن و کباده)با  مهارت های اصلی/پایه  -

 شده و آنها  را اجرا کند. 

 ای آشنا شده و  آنها را بکارگیرد. های اصلی ورزش زورخانههای آموزش مهارتبا روش -

 ای آشنا شود.با  قوانین و ورزش زورخانه -

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات 

ای به همراه تاریخچه آنمعرفی رشته ورزش زورخانه 

های جسمانی ای به نوجوانان و نقش آن در پرکردن اوقات فراغت با فعالیتاهمیت آموزش ورزش زورخانه 

هی و ...(ها، نظام نمرهرت بر فعالیتهای آموزشی، نحوه نظاتبیین و توضیح مقررات کلاس از جنبه 

)سازماندهی کلاس )گروه بندی دانشجویان در صورت نیاز 

 تکالیف یادگیری:
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هاای ای به نوجوانان و نقش آن در تاأمین سالامت و پرکاردن اوقاات فراغات باا فعالیاتاهمیت آموزش ورزش زورخانه -

 جسمانی را توضیح میدهند؛

 ای همراه با رعایت نکات ایمنی را توضیح دهد.نحوه کار با وسایل ورزش زورخانه -

 ای را تشریح کند.برخی از مهمترین مضامین فرهنگی و ملی ورزش زورخانه -

 

 فصل دوم:  زورخانه

مرشد، سردم، گود، میاندار و دعا در زورخانه 

ایآشنایی با تجهیزات)تخته شنو، میل، سنگ، و کباده(  رشته ورزشی ورزش زورخانه 

 ای همراه با رعایت نکات ایمنیورزش زورخانه با وسایلنحوه کار 

 تکالیف یادگیری:

 ای همراه با رعایت نکات ایمنی را توضیح دهد.نحوه کار با وسایل ورزش زورخانه -

 ای را تشریح کندبرخی از مهمترین مضامین فرهنگی و ملی ورزش زورخانه -

 

 فصل سوم: مهارت سنگ

 مکان سنگ گرفتن -

 سنگ گرفتن -

 گ و شمارشگل سن -

 فواید جسمانی -

 تکالیف یادگیری:

 مکان سنگ گرفتن را بشناسد و سنگ گرفتن را اجرا کند؛ -

  فواید جسمانی سنگ گرفتن را بیان کند؛ 

 

  فصل چهارم: مهارت شنو
 نحو شنو رفتن 

 انواع شنو رفتن 

  فواید جسمانی 

 تکالیف عملکردی

 شنو برود و انواع آن را اجرا کند؛ -

 رفتن را بیان کند؛فواید جسمانی شنو  -

 

 فصل پنجم : مهارت میل 

 میل گرفتن -

 میل بازی -
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 نرمش با میل -

 فواید جسمانی میل گرفتن -

 تکالیف یادگیری:

 میل گرفتن را اجرا کند؛ -

  فواید جسمانی میل گرفتن را بیان کند؛ 

 فصل ششم: مهارت کباده 

 کباده کشیدن -

 شمارش  -

 فواید جسمانی کباده کشیدن -

 تکالیف یادگیری:

 ده کشیدن را اجرا کند؛کبا -

  فواید جسمانی کباده کشیدن را بیان کند؛ 

 پازدن و چرخیدن مهارت: فصل هفتم

 انواع پازدن)پای نرم، پای ضربدری، پای شاطری و ...( -

 انواع چرخیدن)مقدمه چرخ زدن /جولان زدن، چرخش چمنی، چرخ تیز، تک فر، دو تا یکی و ...( -

 فواید جسمانی پازدن و چرخیدن -

 لیف یادگیری:تکا

 مهارت پازدن و چرخیدن را اجرا کند؛ -

  فواید جسمانی مهارت پازدن و چرخیدن را بیان کند؛ 

 فصل هشتم: مهارت کشتی پهلوانی

 پهلوان کیست؟ -

 گل کشتی خواندن -

 تکالیف یادگیری:

 مهارت کشتی را در صورت تمایل اجرا کند؛ -

  مراسم و آیین کشتی پهلوانی را تشریح کند؛ 

 

 ای: مسابقات ورزش زورخانهفصل نهم 

 ای و شرایط مسابقهقوانین ورزش زورخانه -
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 ای در شرایط رقابت؛استفاده از قوانین و مقررات ورزش زورخانه  -

 ای و آموزش آن به دانش آموزان؛  ورزش زورخانه مدیریت نحوه برگزاری مسابقات -

 تکالیف یادگیری:

  کند.تیراندازی با تیر و کمان را بیان می  قوانین 

 از قوانین و مقررات در شرایط رقابت استفاده می کند؛ 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 تظارها / تجارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظار از بکاارگیری هار ناوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم اسات باه منظاور رعایات -جزء-ی حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کلفن/تکنیک برای یادگیر

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شاامل ساه مرحلاه ذهنی/شاناختی، تمارین، و 

را مادنظر  ، نمایش، تمرین و بازخوردتوضیح کلامی/دستورالعملشود؛ مربی گذر از حداقل چهار مرحله: خودکاری می

 قرار دهد.

 هاای یاادگیری، تعاداد  های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیاتطراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

ولید طرح درس دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با ت

 روزانه آغاز می شود. 

 

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 تهران: سفیر اردهال.ای. آموزش ورزش زورخانه(.6349طلوع کیان، فرهاد. ) -6
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

راحی آموزشی و پیش بینی تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع ط ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -و قبل از یک جلسه تدریس -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد. اجرای یک تکلیف حرکتی

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  ارزشیابی تکوینی:

-حرکتی( و عاطفی-به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو 
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اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

: شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های این ارزشیابی در شیابی پایانیارز

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «نفرادیورزش تخصصی ا»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .9

رشته های ورزشی در سطح جامعه بسیار متعددند. این رشته های ورزشی با توجه به نوع دیدگاهی که وجود دارد، دسته بندی های 

. اما مختلفی را به خود دیده است . از جمله آنها می توان به ورزش های توپی و غیر توپی، ورزش های آبی، ورزش های راکتی و ..

دسته بندی متعارف دیگری وجود دارد که طی آن ورزش ها به دو دسته گروهی و انفرادی تقسیم بندی می شوند. این شیوه مختص 

زمان هایی است که رشته های ورزشی در سطح مقدماتی آموزش داده شده و برای اینکه ورزشکار در سطح بالاتری از آن رشته 

ارتی تخصص لازم را بدست آورد و فرصت ارائه برای همه رشته های ورزشی وجود ندارد، بکار ورزشی بهره مند گردد و یا به عب

ی گروهی را انتخاب و گرفته می شود تا دانشجو به انتخاب خود و با توجه به امکانات یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته ورزش

کی و آماده سازی برای مسابقات و کامل نمودن قوانین و ترم تحصیلی بگذراند. در این بخش بیشتر مباحث تاکتیک آن را در ی

 مقررات رشته ورزشی مورد نظر مطرح است.  

 مشخصات درس

 عملینوع درس:  

 6تعداد واحد:  

 60تعداد ساعت:   

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

  -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 انفرادی تخصصیبه فارسی: ورزش نام درس 

          Individual sports                       :                         نام درس به انگلیسی

 قادر خواهد بود: دانشجومعلمپیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

سازی به منظور آمادهظر مربو  به رشته ورزشی مورد نریزی مقدماتی تمرینات مهارت برنامه -

 برای حضور در مسابقات را  کسب کند و آنها را در حین مسابقات ورزشی بکار گیرد.

رای را در سطح مسابقات افزایش داده و آنها را بمربو  به ورزش مورد نظر آمادگی جسمانی  -

 آماده سازد.حضور در مسابقات ورزشی رشته 

مربو  در سطح مدارس آشنایی پیدا کرده و قوانین و با نحوه برگزاری مسابقات رشته ورزشی  -

 مقررات آن را فرا گرفته و در تمرینات ورزشی رشته مربو  آنها را استفاده کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 اهمیت فراگیری رشته ورزشی تخصصی در مدارس و نقش آن در توسعه آمادگی جسمانی -

 ارت ها و تاکتیک های پیشرفته رشته ورزشی تخصصی مربوطهمه -

 آمادگی جسمانی تخصصی مورد نیاز رشته ورزشی مربوطه  -

 برنامه ریزی تمرینات جهت آماده سازی ورزشکار -

 فرآیند مربیگری -

 آموزش مهارت های پیشرفته رشته ورزشی تخصصیفصل دوم :

 توسعه مهارت های پیشرفته، شگردهای فردی -

 مهارت های پیشرفته و شگردهای فردی در : بکارگیری -

 اختصاصی( -گرم کردن بدن)عمومی -

 شرایط بازی با رقابت -
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 بازگشت به حالت اولیه )سرد کردن بدن( -

 فصل سوم : آموزش تاکتیک های پیشرفته  و توسعه آمادگی جسمانی

 روش های توسعه تاکتیک های پیشرفته دفاع و حمله رشته ورزشی مربوطه  -

 ی جهت توسعه تاکتیک پذیری ورزشکاران رشته ورزشی مربوطه برنامه ریز -

 استفاده از تاکتیک های پیشرفته در شرایط بازی -

 روش های توسعه آمادگی جسمانی مور نیاز رشته ورزشی مربوطه  -

 مهارت های مربیگری رشته ورزشی مربوطه  -

 فصل چهارم : قوانین و مقررات  تکمیلی

 ربوطه مقررات کامل بازی رشته ورزشی م -

 رعایت قوانین و مقررات و نحوه داوری رشته ورزشی مربوطه در شرایط بازی -

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 منابع آموزشی. 4

 ع اصلی:منب

 که برای تدریس انتخاب می شود، تعیین خواهد شد.  است منبع یا منابع درسی متناسب با نوع رشته ورزشی -

 منبع فرعی:

-  

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 عالیت ها ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در ف

 نمره 4نمره و ارائه واحد کار یا پروژه  4

  نمره  64ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 «ورزش تخصصی گروهی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: 

دارد، دسته بندی های رشته های ورزشی در سطح جامعه بسیار متعددند. این رشته های ورزشی با توجه به نوع دیدگاهی که وجود 

مختلفی را به خود دیده است . از جمله آنها می توان به ورزش های توپی و غیر توپی، ورزش های آبی، ورزش های راکتی و ... اما 

دسته بندی متعارف دیگری وجود دارد که طی آن ورزش ها به دو دسته گروهی و انفرادی تقسیم بندی می شوند. این شیوه مختص 

ی است که رشته های ورزشی در سطح مقدماتی آموزش داده شده و برای اینکه ورزشکار در سطح بالاتری از آن رشته زمان های

ورزشی بهره مند گردد و یا به عبارتی تخصص لازم را بدست آورد و فرصت ارائه برای همه رشته های ورزشی وجود ندارد، بکار 

وجه به امکانات یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته ورزشی گروهی را انتخاب و گرفته می شود تا دانشجو به انتخاب خود و با ت

آن را در یم ترم تحصیلی بگذراند. در این بخش بیشتر مباحث تاکتیکی و آماده سازی برای مسابقات و کامل نمودن قوانین و 

 مقررات رشته ورزشی مورد نظر مطرح است.  

 مشخصات درس

 عملینوع درس:  

 6د:  تعداد واح

 60تعداد ساعت:   

 شایستگی کلیدی: 

 موضوعی

  -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 نام درس به فارسی: ورزش  تخصصی گروهی

 Group sports:                                                     نام درس به انگلیسی

 

 قادر خواهد بود: دانشجومعلمیادگیری: در پایان این واحد یادگیری پیامدهای 

سازی به منظور آمادهمربو  به رشته ورزشی مورد نظر ریزی مقدماتی تمرینات مهارت برنامه -

 برای حضور در مسابقات را  کسب کند و آنها را در حین مسابقات ورزشی بکار گیرد.

را در سطح مسابقات افزایش داده و آنها را برای  مربو  به ورزش مورد نظرآمادگی جسمانی  -

 حضور در مسابقات ورزشی رشته آماده سازد.

با نحوه برگزاری مسابقات رشته ورزشی مربو  در سطح مدارس آشنایی پیدا کرده و قوانین و  -

  مقررات آن را فرا گرفته و در تمرینات ورزشی رشته مربو  آنها را استفاده کند.

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: هایفرصت .5

 فصل اول:کلیات

 اهمیت فراگیری رشته ورزشی تخصصی در مدارس و نقش آن در توسعه آمادگی جسمانی -

 مهارت ها و تاکتیک های پیشرفته رشته ورزشی تخصصی مربوطه -

 آمادگی جسمانی تخصصی مورد نیاز رشته ورزشی مربوطه -

 ورزشکار برنامه ریزی تمرینات جهت آماده سازی -

 فصل دوم : آموزش مهارت های پیشرفته رشته ورزشی تخصصی

 توسعه مهارت های پیشرفته، شگردهای فردی -

 بکارگیری مهارت های پیشرفته و شگردهای فردی -

 گرم کردن بدن ) عمومی و اختصاصی( -

 بازگشت به حالت اولیه ) سرد کردن بدن( -

 گی جسمانیفصل سوم : آموزش تاکتیک های پیشرفته و توسعه آماد
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 های توسعه تاکتیک های پیشرفته دفاع و حمله رشته ورزشی مربوطه روش -

 برنامه ریزی جهت توسعه تاکتیک پذیری و ورزشکاران رشته ورزشی مربوطه -

 استفاده از تاکتیک های پیشرفته در شرایط بازی -

 روش های توسعه آمادگی جسمانی مورد نیاز رشته ورزشی مربوطه -

 رشته ورزشی مربوطهمهارت های مربیگری  -

 فصل چهارم : قوانین و مقررات تکمیلی

 مقررات کامل بازی رشته ورزشی مربوطه -

 قوانین و مقررات و نحوه داوری رشته ورزشی مربوطه در شرایط بازی -

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 خ و همیاریراهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاس 

 راهبرد غیرمستقیم: مشاوره ای، واحد کار/ پروژه 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 دکه برای تدریس انتخاب می شود، تعیین خواهد شاست  منبع یا منابع درسی متناسب با نوع رشته ورزشی -

 منبع فرعی:

-  

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 )عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیندی )مستمر :

 نمره 4نمره و ارائه واحد کار یا پروژه  4

  نمره  64ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 «ورزشدر استعداد یابی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

ه حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی در برنامه درسی ملی،  بکارگیری روش های درست انجام فعالیت بر اساس بیانی

جسمانی و ارتقای توانایی های بدنی و حرکتی و تبیین روش های تفریحی سالم  از مهمترین ماموریت های درس تربیت بدنی است 

غیر رسمی درس تربیت بدنی ، فضا های متنوع اموزشی و ورزشی، مشارکت در همین راستا بهره مندی از ساعات آموزش رسمی و 

انجام فعالیت های  و همراهی اولیاء مدرسه و دانش آموزان و ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش مورد تاکید است و بر

تلزامات اجرای درس تربیت بدنی و ورزشی داخل و خارج از مدرسه ، تاکید می گردد. بنابراین در حال حاضر در کنار تدارک اس

تاکید همه جانبه بر کیفیت بخشی به آن ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مکمل درس تربیت بدنی می تواند نه تنها پاسخی به این 

 ود.کیفیت بخشی باشد بلکه می تواند به عنوان یکی از فعالیت های برنامه کلان مدارس برای فعالیت مکمل در نظر گرفته ش

 مشخصات درس

 نوع درس:   نظری

 5تعداد واحد:  

 05تعداد ساعت:   

 شایستگی کلیدی:

 موضوعی

مبانی و اصول ورزش نیاز: دروس پیش

  و تربیت بدنی

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 استعداد یابی ورزشینام درس به فارسی: 

 sport talent identification  نام درس به انگلیسی: 

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

 مفهوم استعدادیابی را بشناسد و اصول آن را باتوجه به شرایط مدرسه تبیین کند. -6

برای هریک از معیارهای استعدادیابی شاخص تهیه کند و به وسیله آن ارزیابی بعمل آورده و  -6

ناسب با اطلاعات بدست آمده دانش آموزان را به سمت رشته های ورزشی مناسب هدایت مت

 کند.

به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای فعالیت دانش آموزان برای کوشش بیشتر، از  -3

 برنامه های مکمل درس تربیت بدنی مورد تایید استفاده کند.

 آن: های یادگیری، محتوای درس و ساختارفرصت .5

 کلیات و مفاهیم فصل اول:

 مفهوم استعداد، استعدادیابی، استعدادیابی ورزشی، مدیریت استعداد -

 اهمیت استعدادیابی  -

 ارکان اصلی استعداد )قابلیت، مهارت، فرصت( -

 جذب، گزینش، بکارگیری، توسعه و نگهداشت استعداد در ورزش -

ستعدادیابی را با توجه به شرایط مدرسه تعیین کنند و نتیجه را به مفهوم ا دانشجویان در بحث گروهی خود،تکالیف یادگیری: 

 کلاس ارائه و جمع بندی کنند.

دانشجویان برای هریک از مراحل جذب، گزینش، بکارگیری، توسعه و نگهداشت استعدادیابی در مدرسه تکالیف عملکردی: 

 راه حل تهیه و گزارش آن را ارائه کند.

 استعدادیابیاصول و وروش های  فصل دوم:

 اصول استعدادیابی -
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 روش های استعدادیابی  -

 مراحل استعدادیابی -

 عوامل تاثیرگذار در استعدادیابی -

اصول و روش های مورد استفاده در مدرسه در بحث گروهی دانشجویان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تکالیف یادگیری: 

 جمع بندی شود.

 ه در محیط واقعی بکار گرفته شود.روش های جمع بندی شدتکالیف عملکردی: 

 معیارها و ارزیابی استعدادیابی فصل سوم:

 حرکتی -معیارها و ارزیابی ویژگی های ادراکی  -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های روانشناختی  -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های فیزیولوژیکی -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های جسمانی -

 پیکرسنجی معیارها و ارزیابی ویژگی های -

 حرکتی -معیارها و ارزیابی ویژگی های روانی  -

 تکالیف یادگیری:

 تکالیف عملکردی:

 نقش برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در استعدادیابی فصل چهارم:

 مفهوم و کارکرد فعالیت های فوق برنامه در درس تربیت بدنی -

 دارسساختار و تشکیلات اجرای فوق برنامه های ورزشی م -

 فوق برنامه های مکمل درس تربیت بدنی -

  اردوهای ورزشی 

 حیا  پویا 

  مسابقات ورزشی 

 اردوهای ورزشی 

 ورزش آغازین مدرسه 

 کانون های ورزشی 

دانشجویان با بحث گروهی خود، فعالیت های مکمل معرفی شده و آنچه که در مدرسه انجام می شود را از تکالیف یادگیری: 

 د بررسی قرار دهند.منظر استعدادیابی مور

دانشجویان فعالیت های مکمل را در محیط ورزشی به اجرا بگذارند و بررسی های بعمل آمده را ارزیابی تکالیف عملکردی: 

 کنند.

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

دادیابی سعی شود با استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه استع

دانشجویان را در این درس فعال کرد. تلاش شود تا ارائه مطالب بیشتر در راستای درس تربیت بدنی و مدرسه باشد؛ این موضوع را 

می توان با بکارگیری شیوه های مشارکتی در اجرای کلاس و فعالیت هایی که در این راستا تعیین می گردد، هدایت نمود. بدون 
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ن اطلاعات قابل ملاحظه ای در بحث استعدادیابی دارند که با هدایت یادگیری به سمت آنچه که مطرح شد، به شک دانشجویا

اهداف مورد نظر دست یافت. بنابراین تلاش شود تا فعالیت ها در سطح کلاس درس تعریف شود و کاربرد مطالب در راستای 

 مدرسه و با توجه به دوره های تحصیلی پیش بینی شود.

رگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق بکا

 فرصت های جدید یادگیری همه عواملی هستند که لزوم توجه به آنها، رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر را تسهیل می کند.

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی: 
 (. استعدادیابی در ورزش. تهران: انتشارات سمت.6390)علی ،زاده خسروی ؛اسفندیار ،زاده خسروی -

 منبع فرعی:

 (. استعدادیابی در ورزش. ترجمه: ارشم، سعید و رادنیا، الهام. تهران: انتشارات علم و حرکت.6394جیم، براون) -

استعدادیابی ورزشی. تهران: انتشارات بامداد (. آشنایی با مبانی نظری و فرایند 6343ابراهیم، خسرو و حلاجی، محسن) -

 کتاب. 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 :ارزشیابی  آغازین- 

     نمره 4ارزشیابی تکوینی: بررسی فعالیت های کارگاهی در طول ترم 

   نمره 4ارزشیابی پایانی: برگزاری آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folio گزارش ها و فعالیت :)   نمره 4های کلاسی جمع آوری شده 
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 «دفاع شخصی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .9

در جوامع امروزی احتمال بروز خطر از سوی افراد سود جو و فرصت طلب که خواهان کسب منافع از روش های غیر قانونی هساتند 

راد باید به فنون دفاع و محافظت از خود مجهز شاوند تاا وجود دارد و ممکن است به هر دلیل عامل آسیب رسانی داشته باشند. لذا اف

 حداقل از بروز بعضی آسیب ها جلوگیری شود. 

درس تربیت بدنی در مدارس می تواند این امکان را در اختیار دانش آموزان قرار دهد و لذا معلم تربیت بدنی باید به اصاول اولیاه و 

یا بخشی از آنها را به دانش آموزان آماوزش دهاد تاا بادین وسایله بتوانناد از حاریم  پایه ای دفاع شخصی آشنا بوده تا بتواند تمام و

 شخصی خود دفاع کنند.

 مشخصات درس 

 عملینوع درس: 

 5تعداد واحد: 
 60تعداد ساعت: 

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 -نیاز: پیش

 استاد متخصص برای تدریس: 

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

ها با داشتن یشورزشی در تمامی گرا

سابقه مربیگری در رشته های رزمی و 

 یا آشنا به دفاع شخصی

 دفاع شخصینام درس به فارسی: 

 SELF DEFENCEنام درس به انگلیسی:                                       

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

زا را از موقعیت های بدون خطر تشخیص داده و با فنون و مهارت های لاازم موقعیت های خطر  -

در مواقع ضرورت از آن برای تامین و حفظ سلامت استفاده و یا عکس العمال مناساب از خاود 

 نشان دهد.

آمادگی های جسمانی و روانشناختی لازم برای مقابله باا خطرهاای احتماالی از ساوی اشاخاص  -

ا آموزش روش هاای مختلاف، مهاارت هاای دفااع شخصای را بیااموزد و دیگر را پیدا کند و ب

 بتواند این مهارت ها را بکار بگیرد.

مفهوم نیاز به تلاش بسیار برای تکامل مهارت های دفاع شخصی در سایه تمارین و ممارسات را  -

 درک کرده و آن را به دانش آموزان انتقال دهد.   

 اختار آن:های یادگیری، محتوای درس و سفرصت .5

 فصل اول: رهایی جستن ) ایستادن و دفاع های زمینی (

 اصول مواجه شدن با خطر -

 انواع خطر -

 انواع دفاع زمینی  -

 در کارگروههای کلاسی، موقعیت های خطرآفرین در جامعه را شناسایی و راه مقابله با آن را بررسی کنند.تکالیف یادگیری: 

 خطر را بازسازی و راه مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهند.در کلاس، موقعیت های تکالیف عملکردی: 

 ضربه زدن ها  –فصل دوم: سدکردن ها 

  دست 

 پا 

  آرنج 

 ساعد 

 سر 
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 زانو 

در کارگروههای کلاسی، موقعیت های خطرآفرین مربو  به هریک از اعضای مورد بحث در این فصل را تکالیف یادگیری: 

 مشخص کنند.

 برای هر یک از اعضای مورد نظر، یک موقعیت خطرآفرین طراحی و راه مقابله با آن را تمرین کنند.حداقل تکالیف عملکردی: 

 فصل سوم: سقوط ها

 انواع سقو  ها -

 روش های ایمن سقو  ها -

 احتمال سقو  در مقوقعیت های واقعی را در کارگروه کلاسی بررسی کنند.تکالیف یادگیری: 

 ریک از سقو  ها را به صورت ایمن ایمن تمرین کنند.تمرینات مربو  به هتکالیف عملکردی: 

 فصل چهارم :تشخیص مزیت ها در شرایط حمله

 ابزار و ادوات دفاعی -

 موقعیت های ایمن  -

 وضعیت های واقعی حمله -

 آرامش ذهنی حتی در گرفتاری جسمانی -

 تیجه را به کلاس ارائه کنند.موقعیت ایمن را در کارگروه کلاسی بررسی و ن شرایط و ویژگی های یکتکالیف یادگیری: 

 وضعیت های حمله در وضعیت های واقعی را بررسی و تمرینکنند.تکالیف عملکردی: 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

  تعیین اهداف/ پیامدهای مورد انتظار برای تمامی جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی)تولید جدول طرح درس ترمی(؛ 

 ارب یادگیری مناسب با اهداف/ پیامدهای مورد انتظارها / تجپیش بینی فرصت 

 پیش بینی فضا و تجهیرات مورد نیاز 

  بکارگیری الگوی آموزش مستقیم/آموزش معلم محور با تکیه بر استفاده از راهبردهای مستقیم و تعاملی 

 نظر از بکارگیری هر نوع یادگیری برای ارائه تکلیف حرکتی متناسب با نوع تکلیف حرکتی: صرف-بکارگیری روش یاددهی

کل( لازم است به منظور رعایت -جزء-فن/تکنیک برای یادگیری حرکتی یک مهارت ورزشی )برای نمونه بکارگیری فن کل

فرآیند یادگیری حرکتی در فرآگیران در مواجهه با آموختن یک مهارت جدید که شامل سه مرحله ذهنی/شناختی، تمرین، و 

را  توضیح کلامی/دستورالعمل، نمتایش، تمترین و بتازخورداز حداقل چهار مرحله:  شود؛ مربی گذرخودکاری می

 مدنظر قرار دهد.

 های مورد انتظار برای یک جلسه با توجاه باه ناوع فعالیتهاای یاادگیری، تعاداد طراحی آموزشی با تکیه بر اهداف و شایستگی

ای آموزش و تمرین، زمان و ....این مرحله با تولیاد طارح دانشجویان و سطح مهارت آنها، وجود فضا و تجهیزات مورد نیاز بر

 درس روزانه آغاز می شود. 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نیاز به تالیف  -6

 منابع فرعی:
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 (. دفاع شخصی کاربردی. تهران: انتشارات علم آفرین.6349ابن یمین، جواد) -6

 ن دفاع شخصی. تهران: انتشارات سپهر اندیشه.(. تکنیک ها، تاکتیک ها و قوانی6394کامرانی، مقداد)-6

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

تعیین سطح اجرا/عملکرد دانشجویان در یک رشته ورزشی، قبل از شروع طراحی آموزشی و پیش بینی  ارزشیابی آغازین:

در قالب طرح درس  -ک جلسه تدریسو قبل از ی -در تدوین جدول طرح درس ترمی  -های یادگیری در آغاز ترمفرصت 

باشد. از این رو استاد می تواند با سنجش و ارزیابی سطح توانایی و مهارت حرکتی برخی از دانشجویان در ضروری می -روزانه

 اجرای یک تکلیف حرکتی پایه )مهارت ورزشی پایه(  از میزان تسلط آنها و به تبع آن نیازهای آموزشی مطلع گردد.

در طول ترم تحصیلی لازم است ارزشیابی تکوینی انجام شود. این ارزشیابی شامل سنجش و ارزیابی مشارکت  کوینی:ارزشیابی ت

-حرکتی( و عاطفی-فعال دانشجو در تمهید مقدمات آموزشی، یادگیری در فعالیتهای مربو  به سه موضوع شناختی، مهارتی)روانی

باشد. این ارزشیابی که بیشتر بر مشارکت دانشجو و جدیت و پشتکار او در اجتماعی)رفتارهای فردی و اجتماعی در کلاس( می 

 نمره به خود اختصاص دهد.   4تا  6ها و رفتارهای مورد نظر متمرکز است می تواند بین بروز شایستگی

ارزشیابی در  : شامل سنجش و ارزیابی از آموخته های دانشجویان در طول ترم تحصیلی است. ایتم های اینارزشیابی پایانی

نمره  60تا    66های عملی صرفا به نمایش مهارت ها حرکتی در قالب تکنیک و تاکتیک محدود می شود و می تواند بین درس 

 خود اختصاص دهد.
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 «استعدادیابی در ورزش» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

تربیت بدنی در برنامه درسی ملی،  بکاارگیری روش هاای درسات انجاام فعالیات بر اساس بیانیه حوزه تربیت و یادگیری سلامت و 

جسمانی و ارتقای توانایی های بدنی و حرکتی و تبیین روش های تفریحی سالم  از مهمترین ماموریت های درس تربیت بدنی است 

ای متناوع اموزشای و ورزشای ، در همین راستا بهره مندی از ساعات آماوزش رسامی و غیار رسامی درس تربیات بادنی ، فضاا ها

انجاام  مشارکت و همراهی اولیاء مدرسه و دانش آموزان و ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش ماورد تاکیاد اسات و بار

فعالیت های ورزشی داخل و خارج از مدرسه ، تاکید می گردد. بنابراین در حال حاضر در کناار تادارک اساتلزامات اجارای درس 

تاکید همه جانبه بر کیفیت بخشی به آن ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مکمل درس تربیت بدنی می تواند نه تنها  تربیت بدنی و

پاسخی به این کیفیت بخشی باشد بلکه می تواند به عنوان یکی از فعالیت های برنامه کلان مدارس برای فعالیت مکمل در نظر گرفته 

 شود.

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری

 5تعداد واحد:  

 05تعداد ساعت:   

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

  -نیاز: دروس پیش

اسااتید استاد متخصص برای تدریس: 

 گروه تربیت بدنی

 نام درس : استعدادیابی در ورزش

 Talent-acquistion in sportsنام انگلیسی:                    

 هارت آموز قادر خواهد بود:در پایان این واحد یادگیری مپیامدهای یادگیری: 

 مفهوم استعدادیابی را بشناسد و اصول آن را باتوجه به شرایط مدرسه تبیین کند. -6

برای هریک از معیارهای استعدادیابی شاخص تهیه کند و به وسیله آن ارزیابی بعمل آورده و  -6

اسب هدایت متناسب با اطلاعات بدست آمده دانش آموزان را به سمت رشته های ورزشی من

 کند.

آموزان برای کوشش بیشتر، از  به منظور فراهم آوردن محیطی مناسب برای فعالیت دانش -3

 برنامه های مکمل درس تربیت بدنی مورد تایید استفاده کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 کلیات فصل اول:

 ، مدیریت استعدادمفهوم استعداد، استعدادیابی، استعدادیابی ورزشی -

 اهمیت استعدادیابی  -

 ارکان اصلی استعداد )قابلیت، مهارت، فرصت( -

 جذب، گزینش و بکارگیری استعداد در ورزش -

مفهوم استعدادیابی با توجه به شرایط مدرسه تعیین گردد و نتیجه را به کلاس ارائاه و جماع  در بحث گروهی ،تکالیف یادگیری: 

 بندی صورت گیرد.

برای هریک از مراحل جذب، گزینش و بکارگیری استعدادیابی در مدرسه راه حال تهیاه و گازارش آن ارائاه  ردی:تکالیف عملک

 شود.

 

 اصول و وروش های استعدادیابی فصل دوم:

 اصول استعدادیابی -
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 روش های استعدادیابی  -

 مراحل استعدادیابی -

 عوامل تاثیرگذار در استعدادیابی -

 در ورزشمدل ها و نظام های استعدادیابی  -

اصول و روش های مورد استفاده در مدرسه در بحث گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاه و جماع بنادی تکالیف یادگیری: 

 شود.

 روش های جمع بندی شده در محیط واقعی بکار گرفته شود.تکالیف عملکردی: 

 

 معیارها و ارزیابی استعدادیابی فصل سوم:

 حرکتی -دراکی معیارها و ارزیابی ویژگی های ا -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های روانشناختی  -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های فیزیولوژیکی -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های جسمانی -

 معیارها و ارزیابی ویژگی های پیکرسنجی -

 حرکتی -معیارها و ارزیابی ویژگی های روانی  -

 تهیه و فهرست شوند. شاخص های ارزیابی هریک از ملاک هاتکالیف یادگیری: 

 برای هریک از دوره های تحصیلی یک بسته استعدادیابی تهیه شود.تکالیف عملکردی: 

 

 نقش برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در استعدادیابی فصل چهارم:

 مفهوم و کارکرد فعالیت های فوق برنامه در درس تربیت بدنی -

 های ورزشی مدارس ساختار و تشکیلات اجرای فوق برنامه -

 فوق برنامه های مکمل درس تربیت بدنی -

  اردوهای ورزشی 

 حیا  پویا 

  مسابقات ورزشی 

 اردوهای ورزشی 

 ورزش آغازین مدرسه 

 کانون های ورزشی 

با بحث گروهی ، فعالیت های مکمل معرفی شده و آنچه که در مدرسه انجام مای شاود از منظار اساتعدادیابی تکالیف یادگیری: 

 رسی قرار گیرد.مورد بر

فعالیت های مکمل در محیط ورزشی به اجرا گذاشته شده و پس از بررسی، از ارزیابی های بعمل آمده تکالیف عملکردی: 

 گزارش تهیه شود.
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 راهبردهای تدریس و یادگیری. 0

استعدادیابی سعی شود با استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقالات علمی در زمینه 

را در این درس فعال کرد. تلاش شود تا ارائه مطالب بیشتر در راستای درس تربیت بدنی و مدرسه باشد؛ این موضوع را  اندانشجوی

می توان با بکارگیری شیوه های مشارکتی در اجرای کلاس و فعالیت هایی که در این راستا تعیین می گردد، هدایت نمود. بدون 

اطلاعات قابل ملاحظه ای در بحث استعدادیابی دارند که با هدایت یادگیری به سمت آنچه که مطرح شد، به  ت آموزانمهارشک 

 اهداف مورد نظر دست یافت.

بنابراین تلاش شود تا فعالیت ها در سطح کلاس درس تعریف شود و کاربرد مطالب در راستای مدرسه و با توجه به دوره های 

 ود.تحصیلی پیش بینی ش

بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دانش آموزان و خلق 

 فرصت های جدید یادگیری همه عواملی هستند که لزوم توجه به آنها، رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر را تسهیل می کند.

 

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 پیشنهاد تالیف  -6

 منبع فرعی:

 (. استعدادیابی در ورزش. تهران: انتشارات سمت.6390خسروی زاده، اسفندیار و خسروی زاده، علی) -6

 (. استعدادیابی در ورزش. ترجمه: ارشم، سعید و رادنیا، الهام. تهران: انتشارات علم و حرکت.6349براون، جیم) -6

 

 شنهادی(راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پی. 23

  :ارزشیابی  آغازین- 

     نمره 6ارزشیابی تکوینی: بررسی فعالیت های کارگاهی در طول ترم 

   نمره 4ارزشیابی پایانی: برگزاری آزمون کتبی 

 ( کارپوشهPort Folio   گزارش ها و فعالیت های کلاسی جمع آوری شده :)نمره 4 
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 «نهضت داوطلبی در در رویدادهای ورزشی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: . 9

های دور مطرح بوده ولی در دوران معاصر برخواسته از نهضت داوطلبی است که در همه موضوع داوطلبان و تاریخچه آن از گذشته

ریزی و مدیریت مدرن تربیت بدنی و ورزش موضوع داوطلبان مطارح اسات. مشاارکت داوطلباان در ها مطرح است. در برنامهزمینه

برگازاری مساابقات ورزش دانشاگاهها،  ی گوناگون تربیت بدنی و ورزش همچون: برگازاری مساابقات ورزش مادارس،هاعرصه

ریزی و مدیریت است. نظر به های ورزشی ملی و ... در سطوح ملی و بین المللی  نیازمند برنامهبرگزاری مسابقات ورزشی فدارسیون

نهضت داوطلبی در » آن نزد دانشجومعلمان تربیت بدنی، واحد درسی با عنوان اهمیت و ضرورت موضوع داوطلبان و شناخت ابعاد 

 شود.طراحی می« رویدادهای ورزشی 

های  بکارگیری)مدیریت جذب و آموزش و اشاتغال( شناخت و تقویت اندیشه داوطلب شدن )چرا مردم داوطلب می شوند؟(و راه 

 برنامه ورزشی آغاز شود. های مکمل و فوقگزاری فعالیتو حفظ آنها باید از درون مدرسه و بویژه بواسطه بر

های آموزشی، آشنایی دانشجو معلمان آموزش تربیت بدنی با موضوع داوطلبی و اهمیت و ضرورت آن در تسهیل برگزاری فعالیت

اسلامی به  -های اصیل ایرانیآموزان با باوررقابتی و تفریحی در درون و بیرون از مدرسه  از یک سو و تعلیم و تربیت نسلی از دانش

پذیری اجتماعی از جمله مهمترین جنبه کارکردی منطق این درس اسات. از منظار موضوع داوطلبی و توانا در مشارکت و مسئولیت

 قلمرو،  این درس  با  واحد درسی مدیریت رویدادهای ورزشی و واحد درسی اوقات فراغت با رویکرد ورزش ارتبا  دارد.

 مشخصات درس

 نظری وع درس:ن

 6 تعداد واحد:

 36 تعداد ساعت:

 موضوعیشایستگی کلیدی: 

 نیاز: پیش
 اصول و مبانی تربیت بدنی

 استاد متخصص برای تدریس:

استاد گروه تربیت بدنی ترجیحا با 

 گرایش مدیریت 

 نهضت داوطلبی در رویدادهای ورزشی  نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی: 

Volunteer movement in sport events 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:پیامدهای یادگیری: 

ها و اصطلاحات رایج در خصوص داوطلبان  را توضیح دهد و وجه تفاوت آنها را تشریح واژه  -6

 کند.

 اهمیت حضور داوطلبان  در  ورزش را درک کند. -6

وطلبان را بشمرد و دلایل/ توجیه های اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی های زمینه فعالیت داویژگی -3

 و تربیتی داوطلبی در آموزش و پرورش را ارائه دهد.

های فعالیت داوطلبان با فرآیند برنامه ریزی و مدیریت داوطلبان در ورزش آشنا شود و زمینه -0

 در تربیت بدنی و ورزش مدارس را توضیح دهد.

ب کشورهای جهان در زمینه فعالیت های داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش ای از تجارنمونه -4

 مدارس به کلاس درس ارائه دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت .5

 فصل اول: کلیات

 تعاریف و اصطلاحات 

  اهمیت و ضرورت موضوع داوطلبان 

 ران معاصرتاریخچه داوطللبی در ایران و اسلام و جنبش داوطلبی در دو 

 )ابعاد انگیزشی داوطلبان)چرا مردم داوطلب می شوند 
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 های زمینه فعالیت داوطلبانویژگی 

 فعالیت داوطلبان در آموزش پرورش 

 دلایل/ توجیه های اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی داوطلبی در آموزش و پرورش 

 تکالیف یادگیری:

 در آموزش و پرورش را  بیان کند. دلایل، توجیه ها و ضرورت های مشارکت داوطلبان 

 ها و امور قابل مشارکت داوطلبان در آموزش و پرورش را تشریح کند.های فعالیتویژگی 

 های فعالیت داوطلبان در تربیت بدنی و ورزش مدارس زمینه فصل دوم:

 پذیر در تربیت بدنی و ورزش مدارسانواع فعالیت های داوطلب 

 بدنیهای مکمل درس تربیت فعالیت 

  ورزش آغازین/ صبحگاهی 

   استعدادیابی ورزشی 

   مسابقات ورزشی دورن مدرسه ای 

 برنامه ورزشی مدارس های فوقفعالیت 

 مسابقات ورزشی مدرسه قهرمان از سطح شهرستان/مناطق تا سطح کشور 

 ( مسابقات ورزشی بین المللیISF) 

 های کانون های ورزشی خارج از مدرسهفعالیت 

 انون های حرکات اصلاحی / راست قامتی)ارجاع دانش آموزان توسط معلم تربیت بدنی(های کفعالیت 

 های ورزشی در ایام الله و سایر مناسبت های ملیهمایش 

پذیر در تربیات بادنی و ورزش مادارس وزارت آماوزش و پارورش را ناام ببارد و انواع فعالیت های داوطلبتکالیف یادگیری: 

 د.تفاوت های آن را بازگو کن

 تکالیف عملکردی: 

از فعالیت های کانون های ورزشی خارج از مدرسه بازدید کرده و زمینه فعالیت داوطلبی در آنها را بررسی  و باه کلااس  -

 گزارش دهد.

 به  از فعالیت های کانون های حرکات اصلاحی / راست قامتی بازدید کرده  و زمینه فعالیت داوطلبی در آنها را بررسی  و

 ش دهد.کلاس گزار

  در صورت امکان به عنوان یک داوطلب در اجرای مسابقات ورزشی مدرساه در ساطوح مختلاف مشاارکت کارده و باه

 کلاس گزارش دهد.

  در صورت امکان تجارب شرکت داوطلبانه ساایر معلماان و داناش آماوزان را در مساابقات ورزشای مدرساه در ساطوح

 مختلف را در کلاس نقل کند.

 امه ریزی و مدیریت داوطلبان در ورزشفصل سوم: فرآیند برن

 مطالعه قوانین مصوب و بخشنامه های در زمینه امکان سنجی بکارگیری نیروی های داوطلب 
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 های ورزشی مدارسپذیر در فعالیتها/ پست داوطلبشناسایی فعالیت ها/ سمت 

 )تعیین شرایط داوطلبان)عمومی و تخصصی 

 فراخوان جذب داوطلبی 

 آموزش داوطلبان 

 هکارهای حفظ و حمایت از داوطلبان را 

 ساخت پایگاه اطلاعاتی برای داوطلبان 

 تقدیر از داوطلبان 

 تکالیف عملکردی:

 .جند نمونه از قوانین مصوب وزارت آموزش و پرورش در زمینه داوطلبی را استخراج کند 

 یی کند.های ورزشی مدارس شناساپذیر در فعالیتها/ پست داوطلبچند نمونه فعالیت ها/ سمت 

 .یک فراخوان برای حذب داوطلبان طراحی کند 

 فصل چهارم: تجارب کشورهای جهان در زمینه فعالیت های داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش مدارس 

 یافته جهان در زمینه فعالیت های داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش مدارستجارب کشورهای توسعه 

 ینه فعالیت های داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش مدارستجارب کشورهای درحال توسعه جهان در زم 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی 

 راهبرد تعاملی: بحث گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری 

  ،گفتگاو باا معلماان  راهبرد غیرمستقیم: واحد کار/ پروژه و بازیدهای علمی از برگزاری مسابقات ورزشی،کانون ورزشی

 پذیر ...تربیت بدنی مدارس پیرامون فعالیت های داوطلب

 منابع آموزشی. 4

 منبع اصلی:

 نیازمند تالیف.  -6

 منابع فرعی:
 . مدیریت اجرای مسابقات ورزشی، فصل سوم. تهران: بادمداد کتاب.(6394حمیدی، مهرزاد.) -6

 ریحات سالم. تهران: امید.(. نهضت داوطلبی در ورزش و تف6394).افروز، محمدصادق -6

 سایت رسمی معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش -3

 سایت فدراسیون ورزش مدارس -0

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری )پیشنهادی(. 2

 یرد.گهای آموزشی انجام میارزشیابی  آغازین: به منظور تعیین سطح اطلاعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت

 نمره . 0ارزشیابی تکوینی: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره.  4نمره و ارائه واحد کار یا پروژه  4ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
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 «تعلیم و تربیت از طریق بازی»سرفصل درس 

 آن: . معرفی درس و منطق 9

بازی فعالیتی است که با فطرت انسان همراه است. در محیطی که بازی انجام می شود، فارغ از قوانین ، اوج شادی و لذت قابل 

مشاهده است. بازی هایی که با اهداف مشخص طراحی می شوند، محیط یادگیری را به گونه ای تغییر می دهند تا دانش آموز با 

 کند.تمام توان و انرژی خود تلاش 

به  مهارت، موفقیت، اعتماد به نفس را افزایش می دهد. پرداختن به ورزش و بازی می تواند آمادگی جسمانی را افزایش دهد.

  دانش آموز می آموزد چگونه محرک های آنی را در خود کنترل کند و مناسبات اجتماعی را چگونه به طرز مفیدی اجرا نماید.

وستان جدید پیدا کند و با آنان چگونه تعامل کند. در کشف علایق و شیوه صحیح زندگی به دانش آموز می آموزد که چگونه د

اینکه دانش آموزان از سنین پایین  .قوانین را رعایت کرده و منصفانه عمل نماید. با پیروزی و شکست کنار بیاید  اوکمک می کند.

های کم تحرک یا بی تحرک )مانند بازی با کامپیوتر( کمتر  تر به کشف لذت ورزش و بازی های ورزشی پی ببرند و انجام بازی

 بپردازند، در آینده نیز سالم و تندرست خواهند بود. 

این درس به دنبال این است تا بکارگیری انواع بازی ها، اهداف متصور در هریک از دوره های تحصیلی را بهتر تحقق بخشدو با 

 ساعت درس تربیت بدنی را افزایش داد. صرف هزینه، فضا و امکانات کمتر، بهره وری

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 6تعداد واحد: 

 36تعداد ساعت: 

 موضوعی شایستگی کلیدی:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دارای تخصص تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 تعلیم و تربیت از طریق بازینام درس به فارسی: 

 Education Through the game                               نام درس به انگلیسی:

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

تعریف و اهمیت بازی را بداند، نظر دانشمندان تعلیم و تربیت در مورد بازی را بیان کند و نقش آن  -

 را در رشد کودکان بررسی کند.

را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و آنها را با دیدگاههای مورد بحث در  انواع بازی -

 کلاس، تقسیم بندی کند و اهداف مربو  به هر دسته از بازی ها را بیان کند.

هر یک از انواع بازی ها را در کلاس به اجرا گذاشته و با توجه به هدف بازی، دوره تحصیلی قابل  -

 مشخص کند. استفاده از هر بازی را

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت5

 فصل اول: کلیات و مفاهیم
 تعریف بازی -

 اهمیت و فواید بازی -

 خصوصیات بازی -

 نظریه های بازی -

 نقش ورزش در زندگی کودکان و نوجوانان -

 فواید بازی در دوره های سنی مختلف را بررسی کند.تکالیف یادگیری: 
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 کارگروه کلاسی، نقش بازی را در هر یک از دوره های تحصیلی مشخص و نتیجه را به کلاس ارائه دهد. در تکالیف عملکردی:

 فصل دوم: تعلیم و تربیت و بازی
 بازی در متون اسلامی -

 بازی از دیدگاه دانشمندان تعلیم و تربیت -

 بازی و فرهنگ -

 ان تعلیم و تربیت تشریح کند.نقش بازی را در فرهنگ دین اسلام و دیدگاه دانشمندتکالیف یادگیری: 

 در کارگروه کلاسی، برای دوره های تحصیلی مختلف یک دستورالعمل بازی تهیه نمایدتکالیف عملکردی: 

 فصل سوم: نقش بازی در فرایند رشد
 نقش بازی در رشد جسمانی -

 نقش بازی در رشد عاطفی -

 نقش بازی در رشد اجتماعی -

 نقش بازی در رشد روانی -

 د ذهنینقش بازی در رش -

 در هریک از دوره های تحصیلی، نقش بازی ها بر روی دانش آموزان را بررسی و نتیجه را گزارش کند.تکالیف یادگیری: 

 با نظرسنجی از معلمان تربیت بدنی، مصداق های مربو  به هریک از ویژگی ها را مشخص و فهرست کند. تکالیف عملکردی: 

 فصل چهارم:  انواع بازی
 و محلی بازی های بومی -

 بازی های پرورشی -

 بازی های گروهی -

 بازی های امدادی -

 بازی های تقلیدی و شرینکاری -

 بازی های ورزشی -

 بازی های داخل کلاس -

دانشجویان در قالب بحث گروهی، دسته بندی بازی ها را مورد بررسی قرار دهند و نظر اصلاحی خود را با تکالیف یادگیری: 

 ذکر دلیل بیان نمایند.

هریک از دانشجویان از انواع بازی های ذکر شده حداقل سه نوع آن را انتخاب و برای هر کدام یک بازی ملکردی: تکالیف ع

 تهیه و به کلاس ارائه نمایند.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

باشد. ضمن اینکه در  بطور مسلم، انواع بازی با توجه به دیدگاههای مختلف در این زمینه می تواند دارای دسته بندی های متفاوت

کلاس به این نکته توجه می شود و از نظر دانشجویان نیز در کلاس استفاده می شود، تاکید روی اجرای بازی ها باشد و اینکه هر 
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بازی چه هدفی را دنبال می کند و به دنبال چه مقاصدی است، در اولویت باشد. پیشنهاد می شود از دانشجویان خواسته شود تا در 

 بازی های بومی و محلی، حتما یکی از بازی های شهر محل زندگی خود را به کلاس ارائه نماید.بخش 

 . منابع آموزشی4

 پیشنهاد تالیفمنابع اصلی: 

 منابع فرعی:

 چاپ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش –کتاب های ضمیمه دوم تا پنجم ابتدایی  -6

 چاپ نشر ورزش –بدنی نوین نوجوانان  کتاب آموزش تربیت -6

 چاپ معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش –کتاب بازی های دبستانی  -3

 چاپ نشر ورزش –کتاب بازی های ورزشی  -0

 آماده چاپ –کتاب بازی های پرورشی رشته های امورتربیتی و آموزش ابتدایی  -4

 

 پیشنهادی(. راهبردهای ارزشیابی یادگیری )2

 :ارزشیابی آغازین- 

  ،نمره 4ارزشیابی تکوینی: ارائه بازی های تکلیفی که در کلاس ارائه می شود 

  نمره 64ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مطالب شناختی 

 ( کارپوشهPort Folio جمع آوری نظرات در بحث های گروهی :)–  تدوین بازی های ارائه شده به همراه عکس و

 نمره 4تصویر، 
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 در هشت نیمسال تحصیلی )پیشنهادی(رشته آموزش تربیت بدنی فصل چهارم: توزیع کلان دروس 
 نیمسال تحصیلی

 نوع درس
 اول واحد دوم واحد سوم واحد چهارم واحد پنجم واحد ششم واحد هفتم واحد هشتم واحد

ن2  
تاریخ فرهنگ و 

ن2 تمدن اسلام و ایران  
از دروس گرایش 

ع مناب آشنایی با
 اسلامی

ن2  
از دروس گرایش 
تاریخ و تمدن 

 اسلامی
ن2  

 اشنایی با قانون
جمهوری  اساسی

 اسلامی
ن2  

دانش خانواده 
ن2 و جمعیت  

از دروس گرایش مبانی 
ن2 نظری اسلام  

از دروس گرایش 
اممبانی نظری اسل  

ن2  
از دروس گرایش 

 اخلاق اسلامی

معارف 
اسلامی 

واحد(61)  

ن3 -  -  -  -  ینگلیسزبان ا  ن2 -    
 سلامت/ بهداشت و
صیانت از محیط 

 زیست
ن3  عمومی زبان فارسی 

واحد( 8)  

ن2  
 هایآشنایی باارزش
دستربیتی دفاع  مق  

ن2  
های چالش

در  تربیت اسلامی
 دنیای معاصر

ن2 -   
اخلاق معلمی 
ن2 ازدیدگاه اسلام  

 تربیت دینی
کودک و 
نوجوان در 

 اسلام

ن3 اسلام یتیفلسفه ترب  ن2   
د، قوانین و اسنا

سازمان آموزش و 
.ا.* پرورش در ج.ا.  

ن2  
 یتیترب رهیس
و  (ص) امبریپ

(ع)بیت اهل  

تربیت 
 اسلامی

واحد( 61)  

ن2  
شناسی جامعه

 -  آموزش و پرورش
ن6  
ع6  

اصول و روش 
های راهنمایی و 

 مشاوره
ن 2 -   

اصول برنامه 
 ریزی درسی

ن6  
ع6  

ن2 اصول و روش های تدریس  
نظریه های 

 ی و آموزشیادگیر
ن2  

روانشناسی 
 تربیتی تربیتی

واحد( 61)  
ع 2             کاربست فناوری در  

   یادگیری

ن2  
ی کاربرد روانشناس

ورزشی در آموزش 
 تربیت بدنی

ن2  

و سنجش 
ارزشیابی در 

اموزش تربیت 
 بدنی

ن6  
ع6  

طراحی آموزشی در 
نیبدآموزش تربیت  

ن6  
ع6  

های یاددهی روش
یادگیری در  –

یبدنتربیت آموزش  
ع2    

 کاربرد رسانه های اموزشی و
فناوری اطلاعات در اموزش 

 تربیت بدنی

ن6  
ع6  

پژوهش و توسعه 
 ـ  حرفه ای

-تربیتی
 موضوعی

2 
پروژه در آموزش 

1کارورزی  2 تربیت بدنی 3کارورزی  2  2کارورزی  2  6کارورزی  2   -  -  ـ  

 ع2  تنیس روی میز ع2 شنا ع2 آموزش شنا ع2 آموزش بسکتبال ع2 فوتسال ع2 آموزش فوتسال ع2 ینظردرس انتخابی  ن2
آمادگی 
 6جسمانی

 موضوعی

 ن6
 ع6

بدنی دانش تربیت
آموزان با نیازهای 

 ویژه
 ن2 دوومیدانی ع2 آموزش دوومیدانی ع2 والیبال ع2 آموزش والیبال ع2 هندبال ع2 آموزش هندبال ع2

حقوق ورزشی با 
ملاحظات قوانین 

 اسلامی

 ع2 بسکتبال ع2 ژیمناستیک ع2 بدمینتون ع2 حرکات اصلاحی ع6 طناب زنی ع6
 کشتی )پسران(

 )دختران(2آمادگی جسمانی
 ن2

تاریخ تربیت بدنی 
و ورزش پهلوانی 
 در اسلام و ایران

 ن2
کاربرد آمار در 

 بدنیتربیت

 ع2 ـ 
درس انتخابی 

 یعمل
 ن2
 ع6

شناسی و حرکت
 بیومکانیک ورزشی

 ن2
دهای مدیریت رویدا

ورزشی با تاکید بر 
 ورزش مدارس

 ن2
رشد و تکامل 

 حرکتی
ن2  
 ع6

فیزیولوژی ورزش و علم 
 تمرین

 آناتومی انسان ن2 فیزیولوژی انسان ن2

ن2 -  ن2 زبان تخصصی  تغذیه ورزشی و  
ن2 کنترل وزن ن2 -  یادگیری حرکتی   

آسیب ها و ایمنی افراد در 
ن2 ـ  ورزش  

مبانی و اصول 
ورزش و 

دنیبتربیت  

ن 2 -  ـ  ـ   
فعالیتهای فوق 

دنی برنامه تربیت ب
 و ورزش

ن6 ـ    ـ   مدیریت اماکن و 
 تجهیزات ورزشی

واحد 51 واحد 71  واحد 91  واحد 02  واحد 19  واحد 20  واحد 20  واحد 20    جمع واحد 
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واحد 2 دواح 7  واحد 9  واحد 7  واحد 1  واحد 16  واحد 7  واحد 2   عملی 

واحد 2 - واحد 2  واحد 2  واحد 2   کارورزی - - - 
واحد 2  پروژه - - - - - - - 
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 تربیت بدنیرشته آموزش برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته مشخصات تدوین کنندگان  -9 پیوست

 تربیت بدنیسته رشته آموزش برنامه درسی دوره کارشناسی پیو بازنگریموضوع: 

 دل اربطانی()جناب آقای دکتر طاهر روشن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمجری: 

  (دکتر مهدی نامداری پژمان جناب آقای) مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و آموزشیناظر کارگروه تخصصی: 

 اطفه عطارانعدکتر  سرکار خانمارگروه تخصصی: و عضو کدبیر 

 )به ترتیب الفبا(:برنامه درسی آموزش تربیت بدنی اعضای کارگروه تخصصی 

جناب آقای عباس اردستانی، جناب آقای امید جهانسوز، جناب )رئیس کارگروه(، سرکار خانم دکتر نازیلا خیابانچیان 

 ادوی.آقای دکتر محسن حلاجی، جناب آقای دکتر شهرام نظری و سرکار خانم دکتر فریده ه

 )به ترتیب الفبا(:برنامه درسی آموزش تربیت بدنی  پشتیبان و سرفصل نویساعضای 

جناب آقای دکتر مهرزاد سرکار خانم فرزانه سادات حسینیان، سرکار خانم مهدیه ایروم، سرکار خانم سارا باقری، 

  نامنی.سرکار خانم فرح حمیدی، سرکار خانم دکتر میترا روحی، سرکار خانم مرجان نامجو، 

 اعضای کارگروه بازنگری دروس تعلیم و تربیت اسلامی )به ترتیب الفبا(:

مراد پیری، جناب آقای سردار محمدنبی جناب آقای دکتر سید نقی موسوی )رییس کارگروه(، جناب آقای سردار هادی

 مت بناری.رودکی، جناب آقای دکتر علی لطیفی، جناب آقای دکتر محمود نوذری، جناب آقای دکتر علی ه

  91/95/9011ریزی درسی دانشگاه: تاریخ تصویب برنامه در شورای برنامه

 30/34/9011ریزی تربیت معلم: تاریخ تصویب برنامه در گروه هماهنگی برنامه
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