
 

 به نام آنکه فرصت داد ما را

 

 دانشگاه فرهنگیان

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 

 

 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس

 راهنمایی و مشاوره رشته دوره کارشناسی پیوسته

 )گرایش فعالیت های پرورشی( 

 

 

 

 

 

 3030آذر ماه  03
 

 



2 

 

 مطالبفهرست 

 3فصل اول: کلیات برنامه.........................................................

 6فصل دوم : جداول دروس ....................................................

 51فصل سوم : سرفصل دروس ................................................

 343.............................................................................پیوست 

 فهرست جداول
 1.............ی.....پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهتعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته  -5جدول 

 6.......ی.......................پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته  -3جدول 

 7ی.............پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته  -3جدول 

 7.........ی..........پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  -4جدول 

 8............ی....................پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته  -1جدول 

 8...........ی.....پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس تخصصی الزامی دوره کارشناسی پیوسته  -6جدول 

 55..........ی..پرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدروس تخصصی انتخابی دوره کارشناسی پیوسته  -7جدول 

 53.............................................نیمسال تحصیلی ........................................ 8توزیع  پیشنهادی واحدهای درسی در -8جدول 

 343................................................................................ 93و  95تطبیق واحدها برای دانشجویان ورودی سال های  -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 فصل اول

 معرفی برنامه 
 

 مقدمه

های مورد تاکید امام خمینی)ره( و مطالبات جدی مقام معظم رهبری به ویژه در سال های اخیر تحول در علوم انسانی از توصیه 
است. علوم انسانی به مثابه مجموعه قواعد تنظیم حیات انسان در بخش نرم افزاری فرهنگ و تمدن بشری، علوم و معارفی است 

ت، هیجانات و تمام پدیده های انسانی معنادار بحث می کند. که به صورت روش مند از رفتارها، باورها، افکار، نگرش ها، احساسا
به تعبیر دیگر موضوع بحث، مجموعه علوم انسانی و اجتماعی است که مصادیق آن فلسفه، روانشناسی، مشاوره، جامعه شناسی، 

 علوم تربیتی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، مدیریت و حقوق است.
به عنوان یک علم مادر و مولد در علوم انسانی جایگاه ویژه ای دارد که مطالعه علمی پدیده روانشناسی و مشاوره در این منظومه 

های روانی و رفتاری را در قلمروی وسیع بر عهده دارد. روانشناسی و مشاوره در گستره خود با توصیف و تبیین قانون مندی های 
، افکار، باورها، و احساسات دست می یازد. در عرصه نابهنجاری ها حاکم بر نظام روانشناختی انسان به پیش بینی و تغییر رفتارها

و اختالالت روانی، پیشگیری و درمان مشکالت مراجعان را وظیفه اصلی خود می داند و در عین حال نسبت به عالمت روانی و 
 ارتقای حیات انسانی ورود جدی دارد.

ایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی معطوف می کنیم. با بر این اساس بحث را به تحول و بازنگری در آموزش راهنم
فرض اینکه تحول را تغییر وضع موجود به وضع مطلوب بدانیم و به ضرورت آن اذعان کنیم، بازنگری و تحول در سرفصل های 

ان راهبردها و دروس رشته راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی نیازمند طراحی نقشه تحول و بازنگری و بی
راهکارهای اساسی تحول و بازنگری است. محورهای اصلی تحول و بازنگری در این رشته عبارتند از: مبانی نظری معرفت 
شناختی، انسان شناختی، و روش شناختی در سه بخش آموزشی، پرورشی و پژوهشی، در حیطه های نظری، عملی، کارگاهی، 

ناوین دروس، سرفصل ها، متون و منابع آموزشی، و باالخره چارچوب ها و روش های )پرورشی(، ع پروژه و کارورزی؛ گرایش
 ارائه خدمات پرورشی و انجام فعالیت های فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی.

است. در  بازنگری در این رشته در پنج سطح عناوین، سرفصل ها، منابع آموزشی و شیوه های تدریس و ارزشیابی صورت گرفته
 بازنگری سطوح پنجگانه ذکر شده به بحث غنی سازی، بومی سازی و ارزش مداری نیز توجه الزم بعمل آمده است.

  راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی معرفی بنیادین رشته
ع مختلف، با زندگی انسانها راهنمایی و مشاوره به معنای اعم آن سابقه طوالنی دارد و در تمام دوره های تاریخی و در جوام

همراه بوده است. بنابر این پیدایش آن را می توان با خلقت انسان و آفرینش او همزمان دانست. شاید اولین کسانی که در بین 
جوامع و مردم به صورت مشاوران و راهنمایان امروز نقش بازی می کردند، سران قبایل، ریش سفیدان، و مرشدان در جوامع 

عهد باستان و سایر دوره های تاریخی باشد که کلیه گروه های مردم برای رفع مشکالت خود و یا تصمیم گیری در  قبیله ای
 مورد امری و یا رفع اختالالت و دعواها و نزاعها به آنها مراجعه می کردند و از آنها نظرخواهی می نمودند.

زش و پرورش شد. نهضت راهنمایی حرفه ای با کارهای فرانک حرفه مشاوره به معنای علمی آن در قرن بیستم وارد نظام آمو
( و ارائه مدل سه عاملی شناخت فرد، شناخت شغل، و تصمیم گیری مناسب و استدالل صحیح در مورد رابطه این 8091پارسونز)

، توانبخشی، و دو، تقویت شد و بتدریج در دهه های بعد منجر به توسعه حوزه های دیگر شامل راهنمایی و مشاوره تحصیلی
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خانواده شد و تا کنون خدمات ارزنده ای را برای ارتقای سطح سالمت روانی، اجتماعی و معنوی افراد بشر، در سطح جامعه 
 جهانی عرضه نموده است.

(، دوره 8539-8530(، تاسیس برنامه های راهنمایی)8551-8539راهنمایی و مشاوره در ایران نیز چهار دوره تاریخی پیشگام)
( را پشت سر گذاشته است. رشته امور پرورشی در سال 8531-8505(، و دوره تجدید حیات و پیشرفت)8530-8531وقفه)
وارد نظام آموزش و پرورش شدند که هنوز هم ادامه دارد. هم اکنون  8531و رشته راهنمایی و مشاوره نیز مجددا در سال 8539

ر در اکثر دانشگاههای کشور و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و راهنمایی و مشاوره به عنوان یک رشته پر طرفدا
دکتری در حال آموزش می باشد و فارغ التحصیالن زیادی روانه نطام آموزش و پرورش و سایر حوزه های مورد نیاز کشور شده 

ارائه خدمات تربیتی، راهنمایی و  اند. امور پرورشی نیز به عنوان یک گرایش توسط مربیان امور پروشی تا کنون در مدارس به
 فوق برنامه به دانش آموزان و دانشجو معلمان پرداخته است.

تاسیس انجمن مشاوره ایران، انجمن اولیاء و مربیان، و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز به سازمان دهی خدمات 
اند. به نظر می رسد که بحران های گوناگون  روانشناسی و راهنمایی و مشاوره کشور و نظام آموزش و پرورش پرداخته

طبیعی)سیل، زلزله، طوفان و...( و غیر طبیعی)ساخته دست بشر( نیازمند خدمات راهنمایی و مشاوره می باشند. همچنین دانش 
غیرو آموزان سراسر کشور در مدارس به شدت نیازمند این خدمات در حوزه های شخصی، تحصیلی، شغلی، ارتباطی، خانوادگی و 

هستند. فقدان خدمات تخصصی راهنمایی و مشاوره با گرایش مشاوره و با گرایش فعالیت های پرورشی در عصر توسعه صنعتی 
کشور و پیچیده تر شدن زندگی مردم صدمات جبران ناپذیری را به سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و اخالقی دانش 

 ی سازد.آموزان، خانواده ها و کل جامعه وارد م

 منطق برنامه درسی 
تمامی افراد جامعه برای بقای خود در جریان زندگی با مسائل و مشکالت متنوعی رو به رو می شوند. انسانها در تمامی دوره 
های تحولی با چالش های گوناگونی متناسب با شرایط تحولی خود مواجه هستند. کودکان، نوجوانان، و جوانان نیز که دوران 

آنان با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاهها همزمان می باشد، از یک طرف به علت تجارب کمتر و تحولی 
بحران های خاص این دوره ها، در جریان برخورد با مسائل و چالش های گوناگون زندگی خود از جمله؛ مسائل شخصی، 

فراوانی مواجه می شوند. این امر عالوه بر تاثیر گذاردن بر جریان  اجتماعی، تحصیلی، شغلی، معنوی و اخالقی با دشواری های
زندگی عادی و معمولی آنان، فرایند زندگی تحصیلی و خانوادگی آنها را نیز با مشکل مواجه می سازد و در مسیر رشد سالم 

توسعه جوامع صنعتی و زندگی شخصیت، و در نتیجه رسیدن به رشد همه جانبه آنان اختالل ایجاد می نماید. از طرفی دیگر، 
شهرنشینی و پیچیده تر شدن زندگی انسانها، والدین را با مشغله های فراوانی مواجه ساخته است که در بسیاری موارد فرصت و 
مجال پرداختن به امور فرزندان را بدست نمی آورند. در یک چنین مشکالتی حضور افرادی متخصص در زمینه روانشناسی، 

 م تربیتی، در ساختار سازمانی مدارس می تواند بخش اعظمی از نیازهای آنان را پاسخگو باشد.مشاوره و علو
فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و هنری نیز به عنوان یک راهکار مناسب و نسبتا غیر مستقیم در نظام آموزش و پرورش، برای 

تماعی و فعالیت های دسته جمعی و رشد همه جانبه دانش آماده ساختن کودکان، نوجوانان و جوانان برای ورود به زندگی اج
آموزان، به عنوان یکی از ضرورت های وجود برنامه راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی به شمار می آیند. گاهی 

ی یابند، اما در دانش آموزان در نظام آموزش رسمی و در کالس های درسی فرصت ابراز وجود و بروز استعدادهای خود را نم
فعالیت های فوق برنامه این فرصت را خواهند یافت تا بتوانند در قالب برنامه های فرهنگی و هنری، توان مندی های خود را به 
منصه ظهور برسانند. مدیریت این برنامه ها، ضرورت وجود افراد توان مند و متخصص برخوردار از تحصیالت علمی و دانشگاهی، 

 یان پرورشی را ایجاب می نماید. تحت عنوان مرب
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 اهداف/ شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره بتواند: 

 
دانش آموختگان دوره کارشناسی مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی پس از پایان دوره و کسب مهارت ها و شایستگی های 

هنری را -در راستای اهداف مقدس نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، فعالیت های فرهنگیالزم، قادر خواهند بود 
 در قالب امور فوق برنامه در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تربیتی مدیریت و هدایت کنند.

نمایی و مشاوره با گرایش فعالیت در رشته راه (B.Aفارغ التحصیالن این رشته باید عالوه بر اخذ موفقیت آمیز درجه کارشناسی) 
 های پرورشی، دارای شایستگی های زیر نیز باشند:

 داشتن عالقه و تمایل به رشته امور پرورشی و فعالیت های فوق برنامه -

 دارا بودن مهارت در گوش دادن فعال، قدرت بیان و سخنوری جذاب، رسا و بلیغ  -

 بطه انسانی با خود و با دیگرانبرخورداری از توانایی های الزم برای برقراری را -

 ( شخصیتی متعادل و به دور از تعارض، تضاد و اختالالت حادیا ساختنداشتن) -

 داشتن آگاهی نسبتا باال از شناخت ها، احساسات، نگرش ها، انگیزها و رفتارهای خود -

 جانبه آنهاعالقه مندی به نوع انسانها و به خصوص دانش آموزان و کمک به حل مشکالت، و رشد همه  -

 داشتن صبر و برباری، توانایی کنترل خویشتن، و تحمل نظرات مخالف

 

 تعریف دوره
رشته راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی یکی از دوره های کارشناسی در آموزش عالی و به خصوص دانشگاه 

مؤمن ومعتقد به مبانی اساسی انقالب اسالمی ایران فرهنگیان است. هدف از تاسیس این رشته، تربیت کارشناسان و متخصصان 
و اصل والیت فقیه، شایسته و توان مند، که بتوانند تصدی امر فعالیت های پرورشی در مدارس، ادارات آموزش و پرورش و سایر 

 . مؤسسات آموزشی و تربیتی را به عهده بگیرند

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

 طول دوره 
نیمسال)ترم(  1سال است و دروس مورد نظر در  4طول دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی 

دانشجویان آموزش های نظری، عملی و کارگاهی الزم ساعت ارائه خواهند شد. در طول این دوره  1تحصیلی و روزانه حداکثر 
برای کسب تواناییهای ضروری در انجام وظایف راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی را بر اساس آئین نامه های 

 .مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی آموزش و پرورش فرا خواهند گرفت

 واحد های درسی
واحدد اسدت. از ایدن     839 راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته

 باشد.تخصصی میواحد دروس  11واحد دروس تربیتی،  81واحد دروس تربیت اسالمی،  81واحد دروس عمومی،  55تعداد 
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 یپرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهتعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته  -3جدول 

 تعداد واحد نوع درس
 واحد  14 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمومی

 واحد 5 ویژه دانشگاه فرهنگیان

 واحد  83 تربیت اسالمی

 واحد  81 تربیتی

 واحد   11 تخصصی 

 واحد 316 جمع
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 فصل دوم 

 جداول دروس
 عمومیجدول دروس  3مشتمل بر  یپرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهجداول دروس دوره کارشناسی پیوسته 

تربیتی، دروس دروس تربیت اسالمی، دروس  ان،یفرهنگ دانشگاه ژهیو یعمومی، دروس فناور و قاتیتحق علوم، وزارتمصوب 

 باشد.می چهارساله یلیتحص دوره طول در دروس یشنهادیپ عیتوز تخصصی و جدول

 یهاتیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنمارشته دوره کارشناسی پیوسته ی فناور و قاتیتحق علوم، وزارت مصوب عمومیدروس  -2جدول 

  یپرورش

                                                 
1 General Knowledge (GK) 

 یابد.اختصاص می« نگارش خالق»شود و یک واحد آن به درس ارائه می 8+1در دانشگاه فرهنگیان این درس به صورت تفکیکی  *

ها گروه ها و اجرای این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئول تنظیم برنامه 13/93/8501مورخ     05111/1به استناد ابالغیه شماره  - 1
 معارف اسالمی است. 

 سالمی قرار دارد.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این درس جزو دروس اجباری گروه معارف ا95/94/8513مورخ     1915/1به استناد ابالغیه شماره  - 5

نوع 

 عنوان درس کد درس شایستگی
تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

1 

 

0* زبان فارسی 589988  41     41  

  41     41 0  زبان خارجی 589981

 3  8تربیت بدنی  589985
 

51    51  

 3  1تربیت بدنی  589984
 

51    51  

  51     51 2  1دانش خانواده و جمعیت 589983

589983 
)مبدا و  8اندیشه اسالمی 

 معاد( 
2 51     51  

589981 
)نبوت و  1اندیشه اسالمی 

 امامت(
2 51     51  

  51     51 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 589981

  51     51 2 انقالب اسالمی ایران 589980

589919 
اخالق اسالمی )مبانی و 

 مفاهیم(
2 51     51  

موضوعی قرآنتفسیر  589918  2 51     51  

  
589913 

 تاریخ فرهنگ و تمدن
 5اسالم و ایران

2 51     51  

  
  136    61 052 21 جمع 
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 ی پرورش یهاتیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنمادوره کارشناسی پیوسته رشته  1ویژه دانشگاه فرهنگیان عمومیدروس  -0جدول 

 های پرورشی راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیتدوره کارشناسی پیوسته رشته دروس تربیت اسالمی  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ها و توافق بین دانشگاه فرهنگیان و دفتر گروه معارف اسالمی نهاد نمایندگی والیت فقیه.به استناد شورای اسالمی شدن دانشگاه -4

 ( محاسبه شده است.1شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی )جدول این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی **
 اند، دروس ثابت این جدول هستند و در همه حال دانشجویان باید آنها را بگذرانند.دول با ستاره مشخص شدهدروسی که در این ج -3

های علمی( مجاز هستند در صورت امکان از های بخش موضوعی رشتههای تخصصی )کارگروهبراساس مصوبه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، کارگروه -3
، دروس «تربیت اسالمی»این جدول( با رعایت اصول حاکم بر جدول دروس  به میزان حداکثر هفت واحد )از میان دروس بدون ستاره واحدهای درسی تربیت اسالمی

 شود.تخصصی تعریف کنند. این واحدها از جدول دروس تربیت اسالمی کاسته و  به جدول دروس تخصصی اضافه می

نوع 
 شایستگی

 عنوان درس کد درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
پیش 
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

G
K

 

 

589911 
سالمت/ بهداشت و صیانت 

 از محیط زیست
2 83 51    41  

  51    51  **3 نگارش خالق   589915

  51    51  3 نگارش علمی 589914

  
  03    61 36 0 جمع 

نوع 
 عنوان درس کد درس شایستگی

تعداد 

 واحد

پیش  ساعت

 نیاز
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

المی
ت اس

تربی
 

  51     51 2 انسان در اسالم 589913

589911 
نظام تربیتی اسالم )براساس 

روایات پیامبر )ص( و قرآن و 
 اهل بیت )ع((

0 41     41  

  41     41 0 3فلسفه  تربیت در ج.ا.ا* 519988

519981 
فلسفه  تربیت رسمی و 

 عمومی  در ج.ا.ا*
2 51     51  

519985 
اسناد، قوانین و سازمان 
 آموزش و پرورش در ج.ا.ا*

2 51     51  

519984 
با ) معلم یاحرفه اخالق

 فیتکال و حقوق تاکید بر
 3(اسالمی

0 41     41  

519983 
 عمل و هاشهیاند خیتار
 رانیا و اسالم در یتیترب

-        

519983 
نقش اجتماعی معلم از 

 دیدگاه اسالم
-        

  213     213 35 جمع 



9 

 

 یپرورش یها تیفعال شیگرا مشاوره و ییراهنما رشتهدوره کارشناسی پیوسته  دروس تربیتی -5جدول 

 راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی رشتهدروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته  -6جدول 

                                                 
7 Pedagogical Knowledge (PK) 

نوع 
 شایستگی

تعداد  عنوان درس کد درس
 واحد

پیش  ساعت
 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری نیاز

ت
علم تربی

 
P

K
7 

 51 2 یتیترب یروانشناس 519981
 

   51  

  51     51 2 ی تربیتیشناس جامعه 519980

  51     51 2 نظریه های یادگیری و آموزش  519919

  41    51 83 2 های تدریس اصول و روش 519918

های راهنمایی و اصول و روش 519911
 مشاوره 

2 83 51    41 
 

  41    51 83 2 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  519915

  51    51  3 کاربرد هنر در آموزش  519914

  51    51  3 کاربرد زبان در تربیت 519913

  51     51 2 مدیریت آموزشگاهی  519913

آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر  519911
 های تحصیلیدوره

2 51     51 
 

  060    363 230 30 جمع 

نوع 
 شایستگی

کد 
 درس

 عنوان درس
تعداد 
 واحد

 ساعت

 نیازپیش

 کل پروژه کارورزی کارگاهی عملی نظری

C
K

ضوعی 
مو

 

 51    - 51 1 آمار توصیفی 
 

 آمار توصیفی 41    51 83 1 آمار استنباطی 

 
روش تحقیق )کمّی 

 و کیفی(
 آمار استنباطی 34    51 51 5

 
روانشناسی 
 فیزیولوژیک

1 51 -    51 
فیزیولوژی 

 اعصاب و غدد

 
مباحث اساسی در 

 روانشناسی
5 41 -    41 

 

 
 روانشناسی تحولی

(8) 
1 51 -    51 

مباحث اساسی در 
 روانشناسی

 
 روانشناسی تحولی

(1) 
1 51 -    51 

روانشناسی 
 (8تحولی)

 
آسیب شناسی 

 اجتماعی
1 51 -    51 

آسیب شناسی 
 روانی

 
آسیب شناسی 

کودکی، ) 8روانی
 نوجوانی( 

1 51 -    51 

مباحث اساسی 
 _روانشناسی

روان شناسی 
 شخصیت

 
آسیب شناسی 

)جوانی،  1روانی
 بزرگسالی و پیری(

1 51 -    51 
آسیب شناسی 

 8روانی



01 

 

                                                 
 .است شده اسالمی تربیت و تعلیم انتخابی دروس جایگزین ردا ستاره دروس *

 51    - 51 1 روانشناسی اجتماعی 
مباحث اساسی در 

 روانشناسی

 51    - 51 1 روانشناسی شخصیت 
روانشناسی 

 1تحولی

 51    - 51 1 روانشناسی سالمت 
آسیب شناسی 

 (1و8روانی)

 
خدمات مشورتی در 

 مدرسه
1 51 -    51 

مباحث اساسی در 
 روانشناسی

 
آیین نگارش و فن 

 سخنوری
 زبان فارسی 41    51 83 1

 
جریان های فکری  

و عاطفی کودکان و 
 نوجوانان

1 51 -    51 
روانشناسی 

(1و8تحولی)  

 
روانشناسی تبلیغات و 

 رسانه
1 51 -    51 

روانشناسی 
 اجتماعی

 
روش های اصالح و 

 تغییر رفتار
1 83 51 

 
  41 

آسیب شناسی 
روانی کودک و 

 نوجوان

 
روشهای مشاهده 

 رفتار
1 83 51    41 

اصول راهنمایی و 
 مشاوره

 51    - 51 1 پویایی گروه 
روانشناسی 
 اجتماعی

 
نیازها و مسایل 

 کودکان و نوجوانان
1 51 -    51 

روانشناسی 
(1تحولی)  

 
ادبیات کودکان و 

 نوجوانان
1 51 - 

 
  51 

 

 
-بررسی و نقد اندیشه

های سیاسی و 
 اجتماعی

8 83 -    83 
آسیب شناسی 

 آجتماعی

 
خانواده و ازدواج در 

 ایران و اسالم
1 51 -    51 

روانشناسی 
 شخصیت

 
روابط انسانی در 

 مدرسه
1 51 -    51 

اصول و مبانی 
 تدریس

 
تربیت اجتماعی 

 کودکان و نوجوانان
1 51 -    51 

روانشناسی 
 اجتماعی

 
هدایت و مشورت در 

 *اسالم
1 51     51  

 

تربیت دینی و 

اخالقی کودک و 

 *نوجوان

1 51     51  

  51     51 1 زبان تخصصی 

  3321 - - - 363 061 53 جمع 



00 

 

P
C

K
 

ضوعی
ی مو

تربیت
 

  83    - 83 8 فلسفه معلمی  

 
کاربرد هنرهای 
تجسمی در 

 های پرورشیفعالیت

1 - - 03   03  

 
کاربرد هنرهای 
نمایشی در فعالیتهای 

 پرورشی

1 - - 03   03 
 

 
طراحی فعالیت ها و 

 های گروهیمشارکت
1 83 51 

 
 پویایی گروه 41  

 
مدیریت و برنامه 
ریزی امور فرهنگی و 

 فوق برنامه

1 83 51 
 

  41 
 

 
ها و کاربرد سرود

آهنگ های انقالبی 
 های پرورشیدر فعالیت

1 - - 03   03 
 

 

فناوری کاربرد 
اطالعات و ارتباطات 
در راهنمایی و 

 8مشاوره 

8   41   41 
های مهارت
 هفتگانه

 

کاربرد فناوری 
ارتباطات اطالعات و 

در راهنمایی و 
 1مشاوره 

8   41   41 - 

 

کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات 
در راهنمایی و 

 5مشاوره 

8   41   41 - 

 
های خاص  تجربه
ای در راهنمایی حرفه

 و مشاوره
8 83     83  

 
پژوهش و توسعه 

: پژوهش 8ای حرفه
 روایی

8   41   41  

 
پژوهش و توسعه 

: اقدام 1ای حرفه
 پژوهی

8   41   41  

 
پژوهش و توسعه 

: درس 5ای حرفه
 پژوهی

8   41   41  

 کارورزی  
1 

 
   381  381  

 پروژه/ کارنما 
5 

 
    801 801  

  3121 332 532 520 320 61 23 جمع

  2110 332 532 520 200 320 00 جمع کل



 

02 

 

 (مسالین 0) چهارساله یلیتحص دوره طول در دروستوزیع پیشنهادی  -6جدول 

 نوع درس
 نیمسال

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 معارف عمومی 
 واحد( 15)

 1اندیشه اسالمی 
تاریخ تحلیلی صدر 

 1اسالم 
 

 1اندیشه اسالمی 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 1اسالمی

 1انقالب اسالمی ایران
 1انسان در اسالم

نظام تربیتی اسالم )بر اساس 
 5قرآن و روایات معصومین )ع((

تفسیر موضوعی  1اخالق اسالمی  1دانش خانواده و جمعیت
 1قرآن 

 نظام ینظر یمبان
 1 یاسالم

 89عمومی )
 واحد(

  1زبان فارسی  8تربیت بدنی  8تربیت بدنی  
 

 1زبان خارجی
 

سالمت/بهداشت و 
 1صیانت از محیط زیست

  8نگارش خالق
 

 - 8نگارش علمی

تربیت اسالمی 
 واحد( 81)

 1-فلسفه تربیت در ج.ا.ا - -
 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی و 
 5اسناد قانونی در ج.ا.

 

 هدایت و مشورت در
  1اسالم

اخالق حرفه ای 
معلم از نگاه اسالم 

5 

تربیت دینی و 
اخالقی کودک و 

  1نوجوان

 

تربیتی/علم 
 81تربیت )
 واحد(

مبانی روانشناختی 
 (8+8)1تربیت

مبانی جامعه 
شناختی 
 ( 8+8)1تربیت

راهنمایی و 
 (8+8) 1مشاوره

نظریه های یادگیری 
 1و آموزش

روانشناسی مدرسه/ 
 3/8آموزشگاهی

کاربرد هنر در 
 3/8آموزش

اصول و روش های 
 (8+8)1تدریس

مدیریت آموزشی/ 
 1آموزشگاهی 

ارزشیابی پیشرفت 
 ( 8+8)1تحصیلی

 ع8زبان و تربیت

    



 

03 

 

  تخصصی
فناوری در حوزه 

 8(8آموزش )

فعالیت ها و مشارکت 
 8+8های گروهی

 
فناوری در حوزه 

 ع8( 1آموزش )

کاربرد هنرهای تجسمی 
در فعالیت های 

 1پرورشی
 

 8فلسفه معلمی

کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت 
 1های پرورشی

 
 

امور فرهنگی و  مدیریت
 8+8فوق برنامه

تجربه های خاص 
 8داری کالس

 1)8کارورزی 
 (5)آموزش فناوری درحوز

کاربرد سرود و 
آهنگ در فعالیتهای 

 1پرورشی
 

 1)1کارورزی 
 

 ع 1اقدام پژوهی
 

 1)5کارورزی
 

 1درس پژوهی
 

 1)4کارورزی 
 

 5)پروژه(  کارنما
11 

 تخصصی

مباحث اساسی در 
5روانشناسی  

 
 

1آمار توصیفی  
 
 

روانشناسی 
 1(8تحولی)

8+8آمار استنباطی  
 
 

روانشناسی 
1(1تحولی)  
 
 

روانشناسی 
1فیزیولوژیک  

 

1روانشناسی شخصیت  
 
آسیب شناسی 

 1)کودکی، نوجوانی(8روانی

 
)جوانی، 1آسیب شناسی روانی

1پیری(بزرگسالی،   
 

 1+8روش تحقیق)کمی،کیفی(
 

 8+8آیین نگارش و فن سخنوری

خانواده و ازدواج در ایران 
1و اسالم  

 
اصطالحات و مفاهیم 
1تخصصی انگلیسی  

 
 

جریان های فکری و 
عاطفی کودکان و 

1نوجوانان  
 

روش های مشاهده 
 8+8رفتار

روانشناسی 
1اجتماعی  

 
خدمات مشورتی در 

1مدرسه  
 

نیازها و مسایل 
1نوجوانان و جوانان  

 
1پویایی گروه  

 

روانشناسی 
1سالمت  

 
آسیب شناسی 

1اجتماعی  
 

1روانشناسی تبلیغات  
 

روش های اصالح و 
1تغییر رفتار  

 

روابط انسانی در 
1مدرسه  

 
ادبیات کودکان و 

1نوجوانان  
 

تربیت اجتماعی 
کودکان و 
1نوجوانان  

 
بررسی و نقد اندیشه 

های سیاسی و 
 8اجتماعی

 36 31 30 23 23 33 33 33 واحدجمع 

 0 81 85 83 83 83 84 84 نظری

 1 5 8 5 4 8 3 3 عملی

 - - 1 - 1 1 - - کارگاهی
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 % نظری10% عملی و کارگاهی و کارورزی و پروژه و 51واحد از دروس تعلیم و تربیت اسالمی شود.  4واحد دروس انتخابی می تواند جایگزین  4است.   5394-جمع ساعت-واحد839

 

 

 

 

 

 

 1 1 1 1 - - - - کارورزی

 5 - - - - - - - پروژه

 520 136 161 161 103 001 001 001 جمع ساعت
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 فصل سوم

 سرفصل دروس
 

 

 

 

 «رانیا یاسالم یجمهور در تربیت فلسفه » سرفصل درس
 منطق آنمعرفی درس و  .3
نقدش  معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه ومتناسب با موقعیت خاص زمانی ومکانی بده  8-8

ت راهنمدایی تددابیر   آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین ومعتبری ،مجموعه ای از مالک ها ومعیارهای مشخص را جهد 
 وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت های خاص وغیرقابل پیش بینی  مد نظر داشته باشند؛ 

از سوی دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار ومتعهد به یک نظام فکری وارزشی معین، الزم است با مضامین اصلی فلسدفه تربیتدی مقبدول آن     8-1
از آن بهره  -به منزله عمل اجتماعی هدفمندو دارای آثار وابعاد جمعی-ا بپذیرند تا به مثابه چهارچوب راهنمای عمل تربیتیجامعه عمیقا آشنا شده و آن ر

لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی  مند شوند.لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنای مجموعه فعالیت های تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و
لتدزام  با نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشدته  و نسدبت بده آن ا    دقیق

 عملی داشته باشند؛
دوران معاصر طی سدالیان اخیدر    به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران در « فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»از آنجا که  8-5

وری براساس تالشی روشمند  وبا استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشراف شورای عالی انقالب فرهنگی  اعتبار بخشی وتایید شده اسدت ضدر  
ن ومحتدوای ایدن مجموعده نظدری     است همه معلمان آینده جامعه اسالمی ایران ضمن دروس تربیتی  برنامه درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامی

به لحاظ تعیین -مدون را  به عنوان مهم ترین سند تربیتی  کالن جامعه بخوبی درک نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهای آن را برای هدایت انواع تربیت
 پیگیری کنند. های آینده شناسایی وهدر نظام  جمهوری اسالمی ایران طی ده-محتوا، روشها ورویکردها اهداف، اصول، سیاستها،  برنامه ها،

           
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 واحد 5تعداد واحد: 
 ساعت 41زمان درس: 

 

 نام درس:  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:
ومولفه های اساسی فلسفه تربیتی مقبدول در جامعده اسدالمی ایران)فلسدفه تربیدت در       با شناخت ودرک مفاهیم-8

جمهوری اسالمی ایران(، نقش این چارچوب نظری درهدایت وساماندهی اندواع تربیدت وفعالیدت نهادهدای تربیتدی      
 مختلف در جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید.

ربیت در جمهوری اسالمی ایران ، بده توصدیف، تحلیدل ، مقایسده     با توجه به مفاهیم ومولفه های اصلی فلسفه ت-1
وارزیابی مستدل دیدگاه های فلسفی مختلفی بپردازد که در تاریخ اندیشه های تربیتی ) به شکل مدون یا غیر مدون(  

یدک از   در باره چیستی ، چرایی ویا چگونگی جریان تربیت مطرح   شده اند و براین مبنا،  اهم نقاط قوت وضعف هر 
 آنها را ) در صورت لزوم( مشخص کند.

آنها( ،به نقدد  با تکیه برمضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران )و یا با اسنتباط رهنمودهای مناسب  از  -5
، برنامه ها واقدامات تربیتی رایج در جامعه بپردازد و براین اسداس پیشدنهادهای عملدی مناسدب     وارزیابی سیاست ها

 الح ویا تغییر آنها   طراحی و ارایه نماید.برای اص
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 شایستگی اساسی:
Ck 1-1&  2-1 Pck& 

1-3    &Gk 1-4 

 

با تامل وژرف اندیشی در محتوای فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران والتزام به مضامین اصلی آن از یدک   -4
سو وتحلیل انتقادی سایر اندیشه ها وتجارب تربیتی از سوی دیگر،بتدریج فلسفه تربیتی شخصی خدود را بده عندوان    

مر اعمال تربیتی خود ودیگران ، ساخته وپرداختده  یک معلم فکور مسلمان در جامعه اسالمی ایران برای هدایت مست
 کرده واز آن در جهت درک وبهبودموقعیت متربیان براساس نظام معیار اسالمی استفاده کند . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هامالک
 

 5سطح 1سطح 8سطح 

شددناخت ودرک مفدداهیم 
ومولفدده هددای اساسددی   
فلسدددددفه تربیدددددت در 
جمهوری اسالمی ایدران  
وتبیدددددین نقدددددش آن 
 درهدایت انواع تربیت 

با اینکه عناصدر اصدلی   
فلسدفه تربیددت در ج.ا.ا.  
را فراگرفتدددده اسددددت 
ومیتواند آنها رابه زبدان  
خود بیان  نماید)سدطح  
دانددش(  امددا قددادر بدده 
تبیددین مسددتدل  آنهددا  

اندارتباط نیست ونمی تو
بین آنهدا را بده عندوان    
یک مجموعده سدازوار   

بدده مثابدده   -وهدفمنددد
ی جامعدده فلسددفه تربیتدد
توضدیح  -اسالمی ایران

 دهد )سطح درک(.

می تواند با توجه بده مبدانی    
مبدانی پدنج    -اساسی تربیت 

و  -گانه فلسفی ودینی تربیت
توضدددیح مفددداهیم کلیددددی 
برگرفته از این مبانی، چیستی 

گی  فرآینددد ، چرایدی وچگددون 
تربیدددت) در معندددای عدددام  
وگسدددترده آن( را از منظدددر  
اسالمی بطور مستدل وروشن  
بیان نماید،)سدطح درک( امدا   
قادر نیست لزوم تددوین ایدن   
چددارچوب  را بددرای جامعدده  
اسالمی معاصر ایران توضیح 
دهد ونقدش هددایتگر  آن را   
در ساماندهی وهددایت اندواع   
تدابیر و فعالیت های تربیتدی  

)سدطح  نماید ه   تشریح جامع
 .کاربرد(

 

قادر است افدزون بدر بیدان    
مدلل دیدگاه تربیتی مندرج 
در فلسفه تربیت در ج.ا.ا در 
بددداره چیسدددتی چرایدددی   
وچگونگی جریان تربیدت از  
منظددر اسددالمی، دالیددل   
تدوین این مجموعه نظری 

به عنوان فلسفه تربیتی -را 
 -جامعدده اسددالمی ایددران  

توضدددیح دهدددد  ونقدددش  
 -التزام به مفاد آن وجایگاه

از سددددددوی  تمددددددامی 
سیاسدددتگزاران  وبرنامددده  
ریدددزان  وعمدددوم دسدددت 

را -اندرکاران  جریان تربیت
بدددرای هرگونددده بهبدددود  
واصالح اساسی این جریان 

 توضیح دهد.

توصیف، تحلیل ، مقایسه 
وارزیابی مستدل دیددگاه  
های فلسدفی مطدرح در   
باره چیستی ، چرایی ویدا  
چگونگی جریدان تربیدت   
)براسددداس  مضدددامین  
 فلسفه تربیت در ج.ا.ا(  
 
 

می تواندبه بیدان خدود   
برخی از دیددگاه هدای   
مطرح در فلسفه تربیت  
را بددا اشدداره بدده مبددانی 
فلسدددفی آن توصدددیف 

وداللتهددای ایددن نمایدد  
دیددددگاه را در عرصددده 
عمل تربیتی تبیین کند 
ولددی قددادر بدده تحلیددل 
وبررسی مقایسه ای آن 
بددا دیدددگاه اسددالمی   

 نیست

مددی توانددد پددس از توصددیف 
وتبیین یک دیدگاه مشدخص  
در حوزه فلسفه تربیت، نسبت 
به تحلیدل ومقایسده عناصدر    
ومولفدده هددای آن بددا عناصددر 
ومولفه هدای اصدلی فلسدفه    

در ج.ا.ا بپردازدونکدات  تربیت 
مشترک وتمایزپیامدهای آنها 
را در مقددام عمدددل تربیتدددی  
تشخیص دهد، لیکن قادر بده  
نقد وارزیابی مبنایی و مستدل 

 آن دیدگاه نیست 

می تواند عالوه برتوصدیف  
وتبیددین   برخددی ازدیدددگاه 
های رایج در فلسفه تربیت 
و تحلیل و مقایسه عناصدر  
 ومبانی آن با فلسفه تربیتی
معیددددددار در جامعدددددده  
اسالمی،نسددبت بدده نقددد   
وارزیدددددابی   منصدددددفانه 
ومستدل این دیدگاه تربیتی 
و شناسددایی نقدداط قددوت   

براسددداس –وضدددعف  آن 
مضامین فلسدفه تربیدت در   

 اقدام نماید. -ج.ا.ا
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، تحلیدل  ،مقایسه ،تبیین 
نقد وارزیابی سیاست هدا،  
برنامددده هدددا واقددددامات 
تربیتددی رایددج در جامعدده 

احدی و ارایده   طر ایران  و
پیشدددنهادهای عملدددی  

سب برای اصالح ویدا  منا
بددا تکیدده  تغییددر آنهددا  ) 

برمضامین فلسفه تربیدت  
در جمهدددوری اسدددالمی 

 ایران(

توانددایی تبیددین وریشدده 
یددابی نظددری وفلسددفی 
اهم سیاسدتها و برنامده   
های  تربیتدی مصدوب   
وتدابیر واقدامات تربیتی 
متددداول در جامعدده را   
دارد ولددی قددادر نیسددت 

ی وپیامدددددهای مبددددان
با توجه -تربیتی آنها را 

بدده مضددامین فلسددفه   
مددورد -تربیددت در ج.ا.ا 

تحلیددل  ونقددد عالماندده 
 ومنصفانه  قرار دهد  

می تواند نسدبت بده تحلیدل    
ونقد مبنایی سیاستها ، برنامه 
ها واقدامات تربیتی رایدج در  

بدا تکیده برمضدامین    -جامعه
بپردازد -فلسفه تربیت در ج.ا.ا

را بدا داللتهدای   ونسبت آنهدا  
ایدددن چدددارچوب نظدددری در 
عرصه عمدل مشدخص کندد    
ولی به لحاظ ایجابی قادر بده  
عرضه پیشنهادهای جایگزین  
ویددا اصددالحی بددرای ایددن   
موضددوعات بددراین اسدداس   

 نیست

می تواندد پدس از تحلیدل    
ونقدددد وارزیدددابی مبندددایی 
ومستدل سیاستها ، طرح ها 
، تدددابیر واقدددامات تربیتددی 

جامعه،پیشنهادهای رایج در 
عملددی مناسددبی را بددرای   
اصالح ویا تحول اساسی در 
آنهددا براسدداس مضددامین   
فلسدددفه تربیدددت در ج.ا.ا و 
داللتهددددای آن طراحددددی 

 وعرضه نماید.

پردازش تدریجی فلسدفه  
تربیتی شخصی خدود بده   
عنوان یدک معلدم فکدور    
مسددلمان بددرای هدددایت 
مستمر اعمال  وموقعیدت  
تربیتدددددددی خدددددددود 

رچوب ودیگران)درچدددددا
فلسدددددفه تربیدددددت در 
جمهوری اسالمی ایدران  
وبددا التددزام بدده مضددامین 

 اصلی آن(

با  اینکده بده مضدمون    
فلسفه تربیتی مقبول در 
جامعدده اسددالمی  بدداور 
دارد ولی  نمدی تواندد)   
بدده مثابدده یددک معلددم  
فکدددور( متناسدددب بدددا 
تجارب وموقعیت خاص 
خویش فلسدفه تربیتدی   
شخصددددی ومتمددددایز 
خددددویش را در ایددددن 

 لی ساخته وچارچوب ک
 پرداخته کند.

توانددایی پددردازش تدددریجی  
فلسفه تربیتی شخصی خود را 
با تامل در تجدارب ودیددگاه   

در  –تربیتی خدود ودیگدران   
چددارچوب فلسددفه تربیددت در 

به دسدت آورده اسدت    -ج.ا.ا
ولی قادر بده اسدتفاده از ایدن    
فلسددفه تربیتددی شخصددی در 
مقددام درک وبهبددود مددداوم   

یگران موقعیت تربیتی خود ود
 نیست.

افزون بر اینکه قدادر اسدت   
فلسفه تربیتی شخصی خود 
را ضمن التزام به مضدامین  
اصلی فلسفه تربیت در ج.ا.ا 
در طول زنددگی حرفده ای   
ساخته وپرداخته کندد مدی   
تواندددد از ایدددن چدددارچوب 
شخصددی بددرای هدددایت   
وبهبود مداوم عمل تربیتدی  
خود ودیگدران در موقعیدت   
هدددای تربیتدددی نوپدیدددد  

ابددل پددیش بینددی بدده وغیرق
خوبی اسدتفاده کندد وآن را   
نیزدر پرتو تامدل مدداوم در   
این تجارب تربیتی، بتدریج 

 تکامل بخشد

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 بخش اول:آشنایی با فلسفه تربیت وتاریخچه وجایگاه آن)  چهار جلسه(

 پیشینه و ضرورت مطالعه آنفصل اول:تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، 
 فصل دوم:آشنایی با برخی از دیدگاه های کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها

 فصل سوم:رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  

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

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

 
 خصوصیات و جایگاه آن)دو جلسه(بخش دوم:   معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران) فلسفه تربیت در ج.ا.ا( و

 فصل پنجم:تبیین انواع فلسفه تربیت)تاریخی، نظری، شخصی  واجتماعی( و نقش متفاوت فلسفه تربیتی اجتماع      
 فصل ششم: تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  برای جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن     

 ن مضامین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران) شش  تا هشت جلسه(بخش سوم:  توصیف و تبیی
 فصل هفتم:  مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگری آنها    

 مبانی هستی شناختی -

 مبانی انسان شناختی -

 مبانی معرفت شناختی -

 مبانی ارزش شناختی -

 مبانی دین شناختی -

 باهم نگری مبانی اساسی تربیت -

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

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

   

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

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

 گی های تربیت با مبانی اساسی  تربیت   بحث در باره تناسب تعریف و ویژ -

 فعالیت عملکردی:
 مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت )اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان( -

 ژگی های تربیت. منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از  -

 
 فصل  دهم : تبیین چرایی تربیت

 بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن )در مقایسه با دیگر فعالیت های اجتماعی (-
 تبیین غایت و نتیجه تربیت) نتایج مشترک واختصاصی(-
 تبیین اهداف ترییت)شایستگی های مشترک واختصاصی(  -

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

 بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردیدگاه های تربیتی  -

 بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت  -

 فعالیت های عملکردی:
 تی( و بررسی آن از منظر اهداف تربیت تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای تربی -

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

 بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت  -

 بیان عوامل ونهادهای سهیم وموثر در فرآیند تربیت -

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

 شناسایی وبررسی داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا برای بهبود  جریان تربیت)در گستره انواع تربیت(  -

 فعالیت های عملکردی:
 مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول عام تربیت  -

 تحلیل نقش عوامل ونهادهای موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی -

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

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

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

 
 فصل سیزدهم:ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا.ا

 یران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج.ا.اتعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهای تربیتی جامعه اسالمی ا-    
 تنظیم سیاست ها وبرنامه های تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت های فلسفه تربیت در ج.ا.ا -    
 .ا ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ) بخصوص ارکان تربیت( براساس مفاد فلسفه تربیت در ج.ا-   

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 

 استفاده از روش بحث گروهی 
 پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه به کالس و استاد به صورت مکتوب

 انجام فعالیت های یادگیری مربوط  به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به روش مکتوب 
 

 . منابع آموزشی1
بده نقدش   کتب درسی فلسفه تعلیم وتربیت)نلر، شریعتمداری، شعاری نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی،پاک  سرشت،باقری،و....( ومقاالت مربوط -

 فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی
 کتب فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی) باقری، مصباح، اعرافی، الکیالنی، علم الهدی و....( -
 بنیان نظری تحول بنیادین ) بخش اول و مقاالت مربوط به آن( -
  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  81یزان ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به م

 نمره  4ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها
 نمره 4ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شدود. مبندای ارزیدابی تکدالیف     ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تدرم انجدام مدی    
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .2
درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  یکی  از لوازم اصلی تحقق  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر

ت . یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت اس
نوع خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ،  موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که

 سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری الزم است با کسب 

 های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل فردی و برنامه ها و طرحها باشد شناخت ابعاد و مولفه 
 

 

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

 اساسی:شایستگی 

Ck 1-1&  2-1 Pck& 

1-3    &Gk 1-4 

 رانیا یاسالم یجمهور درنام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظدر چیسدتی و   

 تبیین و مقایسه می کند.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های سازمانهای تربیتی ( را از منظدر چیسدتی و   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

موقعیتهای ارزیابی  

تربیتی برر اسراس   

چیستی و چرایی  و 

چگررونگی فلسررفه  

 تربیت رسمی

 

قادر نیست موقعیتهای 
مختلف تربیتی )عمدل  
فدددردی و طرحهدددا و  
برنامدده هددا و فعالیددت  
هددددای سددددازمانهای 
تربیتددی ( را از منظددر  
چیسدددتی و چرایدددی و 
چگددددونگی فلسددددفه 
عمدددومی و  تربیدددت  
رسدددمی و عمدددومی و 
اسناد    تبیدین) دلیدل   
 آوری( و مقایسه  کند.

با بررسی موقعیتهای تربیتی  
مختلف تربیتی )عمل فردی 
و طرحهددا و برنامدده هددا و   
فعالیددت هددای سددازمانهای  
تربیتددی ( آنهددا را  از منظددر  
چیستی و چرایی و چگونگی 
فلسددفه عمددومی و  تربیددت  

رسددمی و عمددومی و اسددناد     
 تبیین) دلیل آوری( کند.

 

بددا بررسددی موقعیتهددای   
ی مختلددف تربیتددی  تربیتدد

)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمددومی و اسددناد مقایسدده 

 کند.

 

ارزیررابی ارزشررها و 

اصول تربیت مبتنی 

بر چیستی، چرایری   

و چگونگی فلسرفی  

 رسمیتربیت 

ارزشددددها و اصددددول   
تربیدددت مبتندددی بدددر  
چیستی چرایی فلسدفه  
تربیددددت رسددددمی و  
عمدددومی  عناصدددر و  
مولفدده هددای موقعیددت 
هددای تربیتددی )عمددل  
فدددردی و طرحهدددا و  
برنامدده هددا و فعالیددت  
هددددای سددددازمانهای 
تربیتددددی را صددددرفا  

 شناسایی می کند.

برای ضعف ها و قوت هدای  
) ارزشددها و اصددول تربیتددی  

ایددی مبتنددی بددر چیسددتی چر
فلسدددفه تربیدددت رسدددمی و 
عمومی ( در  عناصر و مولفه 
های موقعیت هدای تربیتدی   
)عمددل فددردی و طرحهددا و  
برنامدده هددا و فعالیددت هددای 
سازمانهای تربیتی( شناسایی 
شده )توجیهات مناسبی ارائه 

 می دهد.

دالیل و عوامدل مدوثر در   
ایجدداد ضددعف  و قددوت در  
عناصدددر و مولفددده هدددای 
موقعیددت هددای تربیتددی   
)عمل فدردی و طرحهدا و   
برنامه ها و فعالیدت هدای   
سازمانهای تربیتی( را بیان 
مددی کنددد و پیشددنهادهای 
مناسددب بددرای بهبددود آن  

 ارائه می دهد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 

o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

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

 :فعالیت عملکردی

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

 

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

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

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

 

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

 گی های تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت   بحث در باره تناسب وی -

 فعالیت عملکردی:

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

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

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
 هدف تریت رسمی و عمومی  -

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

 بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف  -

 بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

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

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

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -
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 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

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

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

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

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه  مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر اصول و وی -

 ی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عموم -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

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

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

 عالیت های عملکردی:ف

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

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

 بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر  -

 ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران  -

 

  اسناد راهبردی نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش  -
 سند برنامه درسی ملی  -

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

-  

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد یکی از اسناد از منظر ارتباط با مبانی و فلسفه تربیت رسمی و عمومی   -

 بررسی و ارزیابی میزان تناسب و هماهنگی بین اسناد   -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ 

 استفاده از روش بحث گروهی 
 به کالس و استاد به صورت مکتوب پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعه

 انجام فعالیت های یادگیری مروبط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کالس وارائه به استاد به روش مکتوب 
 

 . منابع آموزشی1
 مبانی نظری سند تحول بنیادین 

 سند تحول بنیادین 
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 سند برنامه درسی ملی 

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 5
 نمره  1ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  3ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان تدرم انجدام مدی شدود. مبندای ارزیدابی تکدالیف        ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول 
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «در جمهوری اسالمی ایراناسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش »سرفصل درس 
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 شود.می متعاقبا اعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 
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 شود.متعاقبا ارائه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «جامعه شناسی تربیتی»سرفصل درس 
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 . معرفی درس و منطق آن3
تعلیم و تربیت امری اجتماعی است. تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی 
بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت. به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل 

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

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه ای مناسب برای انتخاب آگاهانه راه حلهای تربیتی با تو
 می کند. 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری 

  1تعداد واحد: 
 51زمان درس: 

 ساعت
  

 نام درس:  جامعه شناسی تربیتی
            

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

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

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

-8شایستگی اساسی:
 1PK-5و 1-1و 1

 5سطح 1سطح 8سطح  هامالک 

نظریه های جامعه 

 شناختی تربیت

نظریه های جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 

ویژگیهای شناسد و  نمی تواند 
اصلی نظریه ها و کاربردهای 

 عملی انها را تشخیص دهد.

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

 ه گیرد.منطقه خود بهر

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

 به نظریه ای تبیین کند.

رویکرد تعاملی به 

جامعه شناسی 

 تربیت

تکنیکهای مشاهده )گروههای 
گرفته است، قادر کوچک( را فرا 

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

 شناسایی کند.

عالوه بر ارائه گزارش های 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 
 می تواند شناسایی و تبیین کند.

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

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

 با توجه به نظریه ها بپردازد.

طراحی برنامه حل 

مسئله تربیتی )با 

 تاکید بر جامعه

 شناسی (

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، برای حل مسئله 
یک طرح پیشنهادی نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادی او 
فاقد توجه به رویکردهای جامعه 

 شناختی است. 

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

 است. 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهای جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 
 شبکه ای  طراحی و ارزیابی کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت) یک جلسه(
 تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت جامعه شناسی
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 خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت
 قلمرو جامعه شناختی تربیت

: مطالعه و مرور یکی از کتابهای جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه تکالیف یادگیری

 مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت

 :  ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجویادگیریتکالیف 

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.8511ترجمه غالمعلی سرمد) درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت،منابع: موریش، ایور)( 
 . تهران انتشارات روان.جامعه شناسی اموزش و پرورش(. 8511عالقه بند، علی) 

 رویکردهای نظری در جامعه شناختی تربیت) دو جلسه(فصل دوم: 
 نظریه کارکرد گرایی) امیل دورکیم(
 نابرابری اجتماعی) کریستوفر جنکز(

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

 اختی تربیت و بیان ویژگیهای اصلی این نظریات در یک جدول: طبقه بندی نظریه های جامعه شنتکالیف یادگیری

 : انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر برای مطالعهتکالیف یادگیری

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 8501: شارع پور، محمود)منابع

 . تهران انتشارات روان.رشجامعه شناسی اموزش و پرو(. 8511عالقه بند، علی) 
 ترجمه حسن پویان.  جامعه شناسی مدرن،سلی، پ)(. 

 فصل سوم:  روشهای تحقیق در جامعه شناسی تربیت) دو جلسه(
 روشهای تحقیق کمی

 روشهای تحقیق کیفی) قوم نگاری، مردم نگاری، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههای کوچک(

 : مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پوریادگیریتکالیف 

: مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی تکالیف یادگیری

 تحقیق

 : تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آنتکالیف عملکردی

) جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها(. تهران انتشارات تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی(. 8509پور، فرامرز): رفیع منابع

 شرکت سهامی انتشار.
 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 8501شارع پور، محمود)

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

 اریخی  به سازمان اجتماعی مدرسهنگاهی ت
 شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

 مدرسه و نابرابریهای اجتماعی
 خانواده و مدرسه

 : تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزانتکالیف یادگیری

 جامعه شناختی تربیت : تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هایتکالیف عملکردی

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.8511، ترجمه غالمعلی سرمد)درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیتموریش، ایور)(  منابع:

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 8501شارع پور، محمود)
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 فصل پنجم: فرایند های مربوط به مدرسه) یک جلسه(
 آموزان و عملکرد تحصیلی فرهنگ دانش
 جو مدرسه 

 انتظار از مدرسه
 انگیزه پیشرفت) نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند(

 انتظارات معلم از دانش آموز
 فرهنگ و روابط معلمان

 : مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافیتکالیف یادگیری

 . تهران. انتشارات سمت.جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 8501: شارع پور، محمود)منابع

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

 پویایی گروه
 دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
 دانش آموزان و آسیبهای اجتماعی

الس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش. یادداشت گفتگوهای غیر : مشاهده گروههای دانش آموزی  در کتکالیف یادگیری

 رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس) تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود(

 مطالعه گزارشهای فوق در گروههای دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب های اجتماعی تکالیف عملکردی:

 (. مرکز نشر دانشگاهی تهران.8511ترجمه غالمعلی سرمد) ه جامعه شناسی تعلیم و تربیت،درآمدی بموریش، ایور)(  منابع:

 . تهران. انتشارات سمت.(. جامعه شناسی آموزش و پرورش8501شارع پور، محمود)

 فصل هفتم: جامعه شناسی برنامه درسی) یک جلسه(
 جامعه شناسی کتابهای درسی

 جامعه شناسی فضا
 برنامه درسی پنهان

 : مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهای درسی تکلیف یادگیری

 : بررسی و تحلیل همه گزارشهای قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظرتکلیف عملکردی

 . تهران: انتشارات آوای نورجامعه شناسی آموزش و پرورش(. 8501: منادی، مرتضی)منابع

 هشتم: جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی) سه جلسه(فصل 
 چگونگی اولویت بندی مسائل تربیتی مدرسه 

 : طراحی یک برنامه موثر برای حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانتکالیف عملکردی

 ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها تکالیف عملکردی:

 ادگیری. راهبردهای تدریس و ی0
در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود. کاربرد عملی دانش نظری و تحلیل مشاهدات از زاویه 
نظریه های جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، 

مورد توجه  است.  بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهای دانشجویان توجه به جنبه های کاربردی این درس 
 و بهره گیری از روشهای مشارکتی در آموزش فراهم شود.  

 . منابع آموزشی1
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 منبع اصلی: ) به تفکیک  هر فصل منابع مشخص شده است(.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 1تکالیف عملکردی و شرکت در مباحث کالس ارزشیابی تکوینی: تکالیف یادگیری و 
 نمره 81ارزشیابی پایانی: آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، 

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

، تاکید می شود بر روشهای تحقیق کمی اشاره ای اجمالی شود و بیشتر بر روشهای های مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد
 تحقیق قوم نگاری، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههای کوچک تاکید شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «نظریه های یادگیری و آموزش»سرفصل درس 
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 . معرفی درس و منطق آن3
های باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهفزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن میتدریس اثربخش مستلزم درکی 

کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیری و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 
های مختلف تربیتی، های تدریس در موقعیتروش اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاری رساند. این درس ضمن هدایت

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

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 
 ساعت 51زمان درس: 

 

 های یادگیری و آموزشنظریهنام درس:  

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: 
های مختلدف تربیتدی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیری را در موقعیتآموزشهای یادگیری و ضمن درک انواع نظریه

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

 شایستگی اساسی:
PK 1-1  &1-1 کد 

& 1-5 
 PCK   4-5کد 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

نظریرررره هررررای 

 یادگیری و آموزش

های یادگیری و آموزش  نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندی 

 نماید.

هددای ضددمن مقایسدده نظریدده 
یدادگیری و آمدوزش بده ارائدده    

ها های هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قدادر بده کداربرد    می

نظریدده هددا در حددل مسددائل   
 باشد.تربیتی نمی

با درک نقاط ضعف و قدوت  
هددا در هددر یددک از نظریدده 

های مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هدا در  

 باشد.حل مسائل تربیتی می

دانشددجو قددادر اسددت انددواع    های آموزشروش
های آموزش را شناسایی روش

 و طبقه بندی نماید. 

ضددمن مقایسدده هددر یددک از   
هددای آمددوزش قددادر بدده روش

تحلیل شرایط حصدول و عددم   
-حصول یادگیری در موقعیدت 

 های مختلف تربیتی است.

با ارزیدابی موقعیدت تربیتدی    
قددددادر بدددده اسددددتفاده از  
راهبردهای تدریس  متناسب 

 است.

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

پیشنهادی ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادی او فاقد توجه 
به نظریات یادگیری و آموزش 

 است. 

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیری و آموزش 
-قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه ای بودن مسائل بی 

 . توجه است

قادر است برنامه حل مسئله 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیری و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 
 ای  طراحی و ارزیابی نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 ارزشیابی و معرفی منابعهفته اول: ارائه طرح درس و اعالم نحوه 

 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(
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 تعریف یادگیری و ویژگی های آن -

 ویژگی های نظریه یادگیری جامع  -

 مقایسه یادگیری با آموزش-

 مربوط به نظریات یادگیریارائه چارت -

 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

 تکالیف یادگیری:

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

 های شناختی یادگیریفصل چهارم: نظریه

 تکالیف یادگیری:

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

 های خبرپردازی یادگیری نظریه فصل پنجم:

 تکالیف یادگیری:

 صول یادگیری در نظریه خبرپردازی.ارزیابی نقاط ضعف و قوت ا

 های سازندگی یادگیریفصل ششم: نظریه

 تکالیف عملکردی:

مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیری تصمیمات آموزشی/ تربیتی از 

 نظریه های یادگیری و کاربرد های آن.

 نظریه نورو فیزیولوژیکی فصل هفتم:

 عملکردی:تکالیف 

مقاالت و پژوهش های منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیری را مطالعه 

 نموده و یافته های خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش  فصل هشتم:

 کاربردرویکرد رفتاری

 کاربرد رویکرد شناختی

 کاربرد نظریه سازندگی یادگیری

 کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

 تکالیف عملکردی:

با استفاده از نظریه های مطالعه شده یک موقعیت آموزشی/ تربیتی را با استفاده از نظریه های مطالعه شده تحلیل و 

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

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

شود ضمن ارائده  باشد، پیشنهاد میهای مختلف میبا توجه به اینکه درک عمیق دانش نظری مستلزم کاربرد آن در موقعیت
مباحث نظری به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت های عملی و بکارگیری دانش نظری در موقعیدت هدای واقعدی تددریس     
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رشد راهبردهای  تواند زمینهین تدارک فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میتاکید شود. عالوه برا
 فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد.

 

 . منابع آموزشی1  
 منبع اصلی: 

 دوران.اکبر سیف، تهران:  های یادگیری، ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه8511اولسون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر ) -
 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات دوران.8511سیف، علی اکبر ) -

 منبع فرعی: 
 های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت. جلد اول و دوم. (. مهارت8515شعبانی، حسن )-    

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره( 0ارزشیابی مستمر) 5-3

 نمره 1ادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت های ی -

 نمره 1عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردی  -

 نمره( 32ارزشیابی پایانی ) 5-2
 گیرد. به صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت می های یادگیری و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «اصول و روش های تدریس»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن3
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های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
اد دانش و فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنی« تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی

-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدهنش تدریسی بر اساس تجربههای ساخت دابه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
ریس شوند. در این درس، های تددانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرینمعلمان پیش
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

 آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی
  3+3تعداد واحد: 
 ساعت 02+36زمان درس:

 پیشنیاز: روانشناسی تربیتی
 انفرادی نحوه آموزش:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 دانشجومعلم  قادر خواهد بود:: در پایان این واحد یادگیری اهداف/ پیامدهای یادگیری
ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

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

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه های متفاوت میهای بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتبرخی روش
 وردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  تر را دارد و به پیگیری دستااست و امکان شناسایی منابع مناسب

 0سطح  2سطح  3سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  0-2 & 2-2کد 

PCK  1-0 & 0-0کد 

ر فهم اصول و 

های روش

 تدریس
 

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

 های آن اقدام کند. 

ای بر به تبیین تدریس مدرسه
متغییرهای مختلف اساس 

متمایزکننده آن مبتنی بر 
کند و منابع علمی اقدام می

تشریحی به زبان خاص خود 
 نماید.ارائه می

های به شناسایی اصول و روش
های مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی ای اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیری هر یک از 

های تدریس توسط اصول و روش
-اص ارائه میمعلم در موقعیت خ

 نماید. 

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

 ایمدرسه

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

 اقدام کند. 

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

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

این حوزه ولی در منابع 
 موجود است.

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

های گیری در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

 ای کند.معلم ایفای نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
-از بازخوانی تجربه دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
 پژوهشی دقیقی است و ضمن
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 
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 برخوردار است.  شود که قابل پذیرش است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و  اول
انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشدیابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفدی برنامده و    شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصددل درس، تشددریح منطددق درس و کاربردهددای آن بددرای معلمددان، معرفددی تکددالیف 

 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
ای خود را یدادآوری و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 3تکلیف 

 امقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. روایت و مقبول یا ن

هایی از تدریس معلمدان بده صدورت فدیلم و بحدث و بررسدی دربداره تجربیدات         ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم
های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصدول و اندواع   مفهوم تشریح چیستی تدریس سوم
هدای گدزارش   های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اسدتناد تجربده  روش

 شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

ای و بدا  های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسهای تدریسی معلمان و ضرورتهتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم
 تشریح وضعیت ایران.  

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.
-های تدریس آگاه باشدند و چگونده مدی   : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشدتمل بدر مخاطدب    ای: قسمت اولمدرسهمراحل تدریس  پنجم

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

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان
 عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده.

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دومراحل تدریس مدرسهم ششم
 تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سدالیانه در کدالس و نقدد و    اجزای طرح  ریزی تدریس: طرح درس سالیانهبرنامه هفتم
 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خدود   :0تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طدرح درس روزانده در کدالس و نقدد و      ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم
 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروهعملی: 
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خدود   :1تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

الس داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جدو کد  های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم
 درس و رفتار در کالس درس.

-هدایی مدی  های مددیریت کدالس  های کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه
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 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

محدور و  هدای تددریس معلدم   بندی آنها بده دو طبقده: روش  های تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم
 ی تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.هاروش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

محدور در کدالس   های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم
 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقددام و بده   در گروهعملی: دانشجویان 
 پردازند.تدریس می

محور در کدالس  های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم
 درس.

دام و بده  های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقد عملی: دانشجویان در گروه
 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثدربخش  های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم
 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

هدای تجربدی یدا    های مدوثر توضدیح در موقعیدت   عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم
های تجربی یا های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

هدای کالسدی   مواجهه معلم بدا پرسدش   پانزدهم
 شاگردان

-های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشانگیزههای شاگردان، انواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روش
های ها در موقعیتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

هدا و مزایدا و   کالس درس، اندواع آزمدون   های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی درروش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم
هدای  معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف سدنجش در کدالس درس، روش  

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هدای  هدای مدوثر سدنجش یدادگیری در موقعیدت     عملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0
شدود. دانشدجوی ایدن درس     جانبه آموزشگر د دانشدجو انجدام مدی    های کالس درس با مشارکت همه در این درس، آموزش

موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حدق دارندد   
دقیقده در   83ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقدت قبلدی، تدا    ازند و برای ارائه دیدگاهبه طرح پرسش بپرد

گردد و به صدورت عملدی مدورد    کالس درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست  هایی مطرح  پرسش حال، در جلسات درس ممکن استگیرد. درعینتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
د؛ مشروط به آنکه تعدداد آنهدا از   تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردها میشود. این قبیل پرسش 
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در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تاییدد شدورای    -
 گروه آموزشی برای مدت مقرر در همان رشته بالمانع است.

 شود، عبارتند از:ای استفاده در این درس پیشنهاد میبر 8501منابعی که تا پایان سال  -

 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت8501شعبانی، حسن. )

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی د یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.8513مهرمحمدی، محمود. )       

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
گیرد که های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میپایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روشارزشیابی 

ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارائه میپرسش

شود و از سوی های بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیتارزشیابی ضمن نیمسال: 
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر برای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

 شود.می
شود. آموزشگر در مواردی که باحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در م

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

  درصد امتیاز 13د پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  49د آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  53د آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای فعالیت عملی.  .3
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  .2

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  .0

 تکالیف و در فعالیت عملی.رعایت اخالق پژوهش در انجام  .1

 مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید. .5

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره» سرفصل درس 
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 . معرفی درس و منطق آن:3
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حدداکثر اسدتفاده از تواندایی هدای بدالقوه در طدول       
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شدود تدا   

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

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسدت. از طریدق   
وانایی ها و محدودیت های داندش آمدوزان پدی برد،یکدی از وظدایف اساسدی معلمدان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمدان در دوران تحصدیل خدود بدا      مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

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

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

 مشخصات درس
نددوع درس: نظددری و 

 عملی
 ( 8+8)1تعداد واحد: 
 ساعت41زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 اصول و مبانی راهنمایی و مشاورهنام درس: 
 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

موزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره ای معلمدان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آ
در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آموزان و رویکردهای اساسی مشاوره 

 و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد.
س قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرسه بهره برده و با شدناختی کده   دانشجوپس از گذراندن این در

شدغلی و   -در زمینده هدای تحصدیلی   ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کندد بتواندد   
 شایستگی اساسی: سازشی به آنها کمک نماید.

Ck&pck  2کد-

3& 0-0& 1-

0& 
 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

دانررررش محترررروایی و  

موضرررروعی راهنمررررایی 

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحدددث اساسدددی 
راهنمدددددددددددددددایی و 
مشدددددداوره،فنون و روش 
هدددای مشددداوره صدددرفا   
اطالعددات ارایدده شددده را  
جمع آوری و بددون ارایده   
تحلیل حاصدل از مقایسده   
آنهددددا، آن را گددددزارش  

 نموده است.  

راهنمایی موضوعات اساسی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
مقایسدده قددرار داده و یافتدده  
های خدود را در قالدب یدک    
گزارش منسجم ارایه نمدوده  

 است

مباحث اساسی راهنمدایی و  
مشدداوره وانددواع آن، تفدداوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهدا  
با یکدیگررا مورد مقایسده و  
ارزیددابی قددرارداده و دالیددل 

ها بده   خود را در قالب یافته
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

نقش و وظرایف کارکنران   

مدرسه در رابطه با فرایند 

راهنمایی و مشاوره دانش 

 آموزان

دربدداره نقددش و وظددایف   
کارکنان مدرسه  در مدورد  
راهنمایی و مشاوره داندش  
آمددوزان صددرفا  اطالعددات  
ارایه شده را جمدع آوری و  

نقددش و وظددایف کارکنددان  
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
مقایسدده قددرار داده و یافتدده  
های ناشی از این مقایسه را 

نقددش و وظددایف کارکنددان  
مدرسددددده را در فرایندددددد 
راهنمایی و مشداوره داندش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهدا  
با یکددیگررا مدورد مقایسده    
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بدون ارایه تحلیل حاصدل  
از مقایسددده آنهدددا، آن را  

 گزارش نموده است.  

در قالدددب یدددک گدددزارش  
 ارایه نموده استمنسجم 

وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به صورت 
 مکتوب گزارش نموده است.

رویکردهرررای اساسررری  

مشاوره و روان درمرانی و  

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهدای اصدلی   
مشددداوره و روان درمدددانی 
صرفا  اطالعات ارایه شدده  
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصدل از مقایسده   
آنها، آن را گزارش نمدوده  

 است.  

مفاهیم اساسی رویکردهدای  
اصلی مشاوره و روان درمانی 

مقایسده قدرار داده و   را مورد 
یافته های خدود را در قالدب   
یک گزارش منسدجم ارایده   

 نموده است

مباحددث مهددم رویکردهددای 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
وتفدداوت وتشددابه آنهددا بددا   
یکدددیگررا مددورد مقایسدده و 
ارزیددابی قددرارداده و دالیددل 
خود را در قالب یافته ها بده  
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

برنامرره هررای راهنمررایی و  

مشاوره در نظام آموزش و 

 پرورش 

دربددداره برنامددده هدددای   
راهنمدددایی و مشددداوره در 
نظددام آمددوزش و پددرورش 
جهدددان وایدددران صدددرفا   
اطالعددات ارایدده شددده را  
جمع آوری و بددون ارایده   
تحلیل حاصدل از مقایسده   
آنها، آن را گزارش نمدوده  

 است.  

برنامدده هددای راهنمددایی و   
موزش و پرورش مشاوره در آ

ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسده قدرار داده و دالیدل    
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

برنامدده هددای راهنمددایی و  
مشدددداوره در آمددددوزش و  
پدددرورش ایدددران وتفددداوت 
وتشابه آن بدا برنامده هدای    
مشاوره درسدایر کشدورها را   
مددورد مقایسدده و ارزیددابی   

های خود را  قرارداده ویافته
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسدجم ارایده   

 نموده است.

 

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

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

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -8
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 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -5

 :  یفعالیت عملکرد
 تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -

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

 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 وهای رایج راهنماییالگ -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -8
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -5
 شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان  -4

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -8
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -1

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 روش و فنتعریف  -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حدال نویسدی،واقعه نویسدی،مقیاس درجده بنددی رفتدار،گروه سدنجی،مطالعه         -

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

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یدا آرام بخشدی،   
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -8

 بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در  -1
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -5
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4

 :  فعالیت عملکردی
 شاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و م -8
 -5طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها بده مددرس     -1

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
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ط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در مدورد یدک نفدر از داندش     اجرای فنون مشاوره توس -4
 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی

 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم
 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 مدرسه نقش و وظایف معلم -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -5

 های آنها
 :  فعالیت عملکردی

شی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشداوره مدرسده  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرور -8
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 سطهنقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متو -
 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 در نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنهامقایسه برنامه های راهنمایی  -5
 مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلف -4

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -8
مه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایده گدزارش کتبدی    تحلیل و مقایسه برنا -1

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایده گدزارش کتبدی آن بده      -5

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

 :فعالیت یادگیری
 لعه مطالب از منابع معرفی شده مطا -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -5

 :  فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -8
تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشدجویان رشدته مشداوره و ارایده      -1

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث 

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محدیط آموزشدی،برقراری پیوندد میدان نظدر و      

وهی دانشجویان در انجام فعالیدت هدای عملکدردی توسدط مددرس از      عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گر
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داندش نظدری راهنمدایی و مشداوره     
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیدز مسدتلزم مطالعده فدردی و درک     

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

قدمی، سید امیر؛همت، نورعلی ونبوی، سید صادق)زیر چاپ(. مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، تهران، انتشارات دانشگاه  -
 فرهنگیان

 مهدی گنجی، تهران ، نشر ساواالن(. اصول ومبانی مشاوره، ترجمه 8509گالدینگ، ساموئل .تی) - 
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره، تهران، انتشارات رشد8509شفیع آبادی، عبداهلل) -
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین8508اصغری پور، حمید) - 
 کاران،انتشارات رشد (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و هم8513گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 8510صافی ، احمد) - 
 منابع فرعی: 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 8508تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن) -  

 اوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (.اصول و روش های راهنمایی و مش8518حسینی بیرجندی، سید مهدی)-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره 89ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 

 نمره1ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی
 نمره 1ی پوشه کار: مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردیارزشیاب

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مدی شدود.   
 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «ارزشیابی از یادگیری »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:3
درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چدون آمدار، روش تحقیدق و انددازه     

را مدورد ارزیدابی قدرار داده، سدطح     گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش 
کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قدرار داد. اسدتفاده و بکدارگیری الگوهدای متعددد      
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کندد تدا نیازهدای آموزشدی را شناسدایی نمایندد و در       

 ماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.ساز

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری/ عملی

 1تعداد واحد: 
 ساعت41زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 
انواع آزمونها و الگوهدای ارزشدیابی را پیداده سدازی     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسدبه ضدریب   محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:
CK 3-3& 2-3 

& 
PK 2-2&0-2 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 
 

دانشجو قادر است در طبقده  
بندی از نقاط قوت و ضدعف  
الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهدا را  

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قدادر اسدت الگوهدا    
ارزشددیابی را مددورد تحلیددل 
قرار داده و کاربرد هدر یدک   
را در نمونه ای عینی مدورد  

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی
آزمونهای عملکدردی را  

 طبقه بندی نماید . 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 
آزمونها را مقایسده نمدوده و   

نقداط قدوت و    برای هریدک 
 ضعف را مشخص نماید. 

دانشددجو قددادر اسددت انددواع 
آزمونهددا عملکددردی را بدده  
لحاظ کاربردی مورد نفدد و  

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قدادر اسدت در   
حددوزه تعیددین پایددایی و 
روایدی تعریفدی را ارائدده   

 دهد
 

دانشجو قادر است محاسبات 
مربددوط بدده تعیددین روایددی و 
پایددایی آزمونهددای پیشددرفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسدت ضدریب   
پایدددایی و روایدددی اندددواع  
آزمونهای پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس بحثنوبت 

گیدری،  تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول
 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

 و تحلیل گردد.

از دانشجویان خواسته شود بدا مراجعده بده    
تعاریف مختلفی گدرآوری و در  منایع متعدد 

 قالب جدولی ارائه نمایند.

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحدث و  

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نمونده هدایی از   
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهای 

 تطابق بدهند.آنها 
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بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشدیابی   رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم
و دیدگاه مقایسه ای با توجه بده اهدداف   
مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 
الگددوی متناسددب بددا هددر سدداختار مددورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم
 های ارزشیابی آموزشیاهداف و مولفه 

در این جلسده بدا نمدایش فدیلم مرحلده      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتده  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگدو  

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشددجویان خواسددته شددود کدده فددیلم را 
مجددددا بررسددی و نکددات مطددرح شددده در 
خصوص اهداف و پدیش نیازهدا را بدازبینی    

 زارش جدید ارائه نمایند.مجدد و گ

تعریف، اهدداف، مراحدل، روشدها و طبقده      پنجم
 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از اندواع طدرح هدای    
ارشیابی پشدیرفت تحصدیلی، ویژگیهدا و    
سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

 از دانشجویان خواسته شود که بدا انتخداب  
یک درس مشدخص یدک نمونده از طدرح     
ارزشددیابی پیشددرفت تحصددیلی آمدداده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعدد هدر    ششم
 یک

با طدرح نمونده هدای متفداوتی از اندواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضدعف  
هددر یددک از آزمونهددا بدده نقددد و بررسددی 

 گذاشته شود.

خواسته شود با طراحی یدک  از دانشجویان 
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طدرح هدا توسدط     طرح نمونه های عملی در کالس هفتم
دانشددجویان شناسددایی و نموندده هددای   
طراحی شده توسدط ایشدان را در گدروه    

 نمایند.)کالس( نقد و بررسی 

از دانشجویان خواسدته شدود نمونده هدای     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهدای عملکدردی و اندواع آن،     هشتم
مراحل تهیده آزمونهدای عملکدردی، روش    

 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست
بددا ارائدده یددک نموندده کددار آزمونهددای   

بندی انهدا  عملکردی و چگونگی مقیاس 
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شدود یدک نمونده از    
روشهای سنجش مشاهده ای را انتخداب و  
بددا اسددتفاده از روش واقعدده نگدداری یددک  

 گزارش ارائه نمایند.

ه گدذاری،  شرایط اجرای آزمون، نحوه نمدر  نهم
نحوه تفسدیر اطالعدات، محاسدبه ضدریب     

 دشواری آزمون

یدک نمونده از آزمونهدای اجدرا شدده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بدا  

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشددجویان خواسددته شددود یددک نموندده 
آزمون را مورد تحلیل و بررسدی قدرار داده،   
اطالعدات اندرا تفسددیر و ضدریب دشددواری    

 مون را محاسبه نمایند.آز

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسدیر داده   دهم
هددا، شاخصددهای مرکددزی و شاخصددهای   

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیدت بکدارگیری آمدار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شدود  
و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

 مثال حل و تمرین شود.

بخددش از دانشددجویان خواسددته شددود در  
شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخدش  
شاخصهای پراکنددگی واریدانس و ضدریب    
همبستگی مثالها و نمونده هدایی تمدرین و    

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم
روایی در کالس درس بطور عملی انجام 

آن مددورد بحددث و گفتگددو قددرار و انددواع 
گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشددجویان خواسددته شددود در مددوارد    
آزمونهای قبلی روایدی آزمونهدا محاسدبه و    

 دوازدهم گزارش گردد.
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تعریددف پایددایی، روشددهای پایددایی، نحددوه   سیزدهم
 محاسبه ضریب پایایی

ذکر شدده  روش محاسبه پایایی در نمونه 
 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحدوه محاسدبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم
 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحدث  
و گفتگو گذاشته شدود و نمونده هدایی از    

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جددول  
انددواع، تفاوتهددا و شددباهتهای ارزشددیابی را  

 ترسیم نمایند.

روشددهای مشدداهده موقعیددت، مصدداحبه،    پانزدهم
 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایدب هریدک   

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یدک نمونده   
نفری روشهای  3عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکدرد آموزشدی، خدود     شانزدهم
 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هدر  

 نقد و ارزیابی گردد.یک طرح و 

از دانشددجویان خواسددته شددود ارزشددیابی   
پیشددرفت تحصددیلی را در طرحددی جددامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کدار پژوهشدی   
طی یک هفته تدا زمدان برگدزاری آزمدون     

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشدتر مفداهیم بده صدورت     این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به 

 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: 

 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.
 منبع فرعی:

 ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت.
 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 3

 نمره آزمون کتبی 84ارزشیابی پایانی: 
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 «کاربرد هنر در آموزش  »سرفصل درس 
 شود.متعاقبا ارائه می
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 «کاربرد زبان در تربیت »سرفصل درس 

 
 شود.متعاقبا ارائه می
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 «مدیریت آموزشگاهی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:5

استعدادهای خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه برای مدیریت آموزشی اجرای یادگیری از طریق ارتباط درونی شاگرد با 
تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیری است که در کالس درس 

مسایل زندگی  امکان پذیر می شود. عادت ورزی به یادگیری از طریق تولید دانش و بهره مندی از دانش یادگرفته در حل
 مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است.

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت های شناختی و پردازش  
اطالعات، به لحاظ مهارت های اجتماعی در پیوند انسان ها برای تقویت مهارت های تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ث از ارزش ها و موضع های منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت های رفتاری برای عادت ورزی به رفتارهای منبع
باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشری است. بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد 

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست های جهانی است و بی تردید، تغیی
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدی و انکار ناپذیر 

 است.
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
  1تعداد واحد: 
 ساعت 51زمان درس: 

 پیشنیاز: 
  نحوه تدریس:

 هینام درس:  به فارسی: مدیریت آموزشگا

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با مطالعه و تشریح زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و بدا تحلیدل مفداهیم،     

اصول، نظریه ها و یافته های علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازی محیط سازمانی مدرسه و 
 مدیریت و رهبری کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید. 

 اساسی:شایستگی 
PCK 3-0&1-0  & 

PK 2-2 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک 

 
 مدیریت آموزشی

توانسته اسدت بدا بیدان    
تعددداریفی از مددددیریت  
آموزشی به فهرسدتی از  
نظریددددات مدددددیریت  

 آموزشی اقدام نماید.

هددر یددک از دیدددگاههای   
مدددیریتی را تبددین نمددوده و 
تفاوتها و شباهتهای موجدود  

 را تحلیل نموده است.

توانسته است در نقش یدک  
معلدددم و مددددیر آموزشدددی 
ساختاری منسجم و مرکدب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

 تحلیل و تبیین نماید.

 
 مدیریت

 آموزشگاهی

توانسددددددته اسددددددت 
فرآینددددهای مددددیریت 
آموزشددی را در محددیط  
های آموزشی فهرسدت  

 نماید

مدیریت آموزشدی و جایگداه   
آن را در آمدوزش و پدرورش   

 تحلیل نماید.تجزیه و 

نقددش و ضددرورت مدددیریت 
آموزشددددی را در تغییددددر و 
بهسدازی مددارس تفسدیر و    

 تبیین نماید.

 
 مدیریت

 کالس درس

توانسته است شیوه های 
برقراری تعامل وارتبداط  
در کدددالس درس را در 

 فهرستی بیان کند.

شیوه های برقراری تعامل و 
ارتبدداط در یددک موقعیددت   
یادگیری را تفسیر و در یدک  

 کالس درس تبیین نماید.

با تحلیل و تفسدیر موقعیدت   
یدددددک کدددددالس درس، 
سددداماندهی صدددحیح را در 

 کالس بکار میگیرد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
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 فصل اول: مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی
 . ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش8
 . ارتباطات درون و بیرون مدرسه ای1
 حل های رفع معضالت آموزش و پرورش . راه5

 فعالیت یادگیری:  
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
 نماید ضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان های آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین

 فعالیت عملکردی:  
 یک نمونه عمودی زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

 فصل دوم: آشنایی با نظریات مدیریت
 .نظریات سازمانی در مدیریت 8
 مدیریت کالسیک -
 تایلور  -
 فایول -
 بوروکراسی -
 .نظریات انسانی در مدیریت1
 السیکمدیریت نئوک -
 مایو -
 مک گریگور -
 هرزبرگ  -
 .نظریه های جدید در مدیریت5
 اقتضایی -
 سازمان های یادگیرنده  -

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه های مدیریت 
 و اصول حاکم بر هر یک از آنها معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی

 فعالیت عملکردی:  
 طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداری با توجه به درک رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

 فصل سوم: اصول و مبانی مدیریت آموزشی
 مدرسه اثربخش-
 رهبری در مدرسه یادگیری محور-
 جامعهپیوند مدرسه با خانواده و -
 فرهنگ آموزش و یادگیری در مدرسه )جو و فرهنگ(-
 نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده
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 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
 صات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخ

 فعالیت عملکردی:  
 فصل چهارم: مدیریت کالس درس

 .مدیریت کالس درس و راهنمای یادگیری8
 .رویکرد سیستمی1
 .انضباط و معانی آن5

 فعالیت یادگیری: 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده

 مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمینه 
 یک سیستم یادگیری را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

 فعالیت عملکردی:  
 مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
یم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائده مسدتقیم مباحدث نظدری بده      تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستق

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . در این درس، آمدوزش هدای کدالس    
د و آنها موظف اند بر اسداس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارن

برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند . انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق، یدادگیری  
 بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. 

 ابع آموزشی. من1
 (: مدیریت آموزشی )تئوری، تحقیق و کاربرد(. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.8501شیرازی، علی)

 (: مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: نشر کمال تربیت.8508بهرنگی، محمدرضا)
 روان.(: هنر تدریس )الگوها، روش ها، فنون و راهبردهای تدریس(. تهران: نشر 8511مهرداد، حسین)
 (:رهبری در مدرسه یادگیری محور.تهران: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.8511ساکی، رضا )

 (: مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان8508عالقه بند، علی)

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5     
 نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت  83ارزشیابی پایانی:
 نمره به فعالیت های دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود  1ارزشیابی فرآیند: 

 نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد . 5ارزیابی پوشه کار: 
رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شدود. مبندای   ا

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.
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 «آمار توصیفی»سرفصل درس 

    معرفی درس و منطق آن:. 3
های علمی ضروری است. چون شناسی و علوم تربیتی، جهت انجام پژوهشهای روانمفاهیم آمار برای دانشجویان رشتهدرک 
-که این مفاهیم مورد اندازههای نظری سروکار دارد. تا زمانیای از مفاهیم و سازهشناسی، مانند هر علم دیگری با مجموعهروش

ای از علم پذیر نیست. شاخهبینی امکانگیری و پیشمنظور تصمیمروابط بین آنها به گیری و تجزیه و تحلیل قرار نگیرند، کشف
سازد، آمار است. در علم آمار دودسته شاخص آماری تحت عنوان توصیفی و استنباطی وجود دارد. بشر که این هدف را محقق می

بندی آنها ها و سازمانآوری دادههای جمعروش های خاص خود است. در آمار توصیفی،ها دارای ویژگیهرکدام از این شاخص
های آمار توصیفی برای دانشجویان گیرد تا رابطه بین متغیرها، قابل درک وفهم باشد. بنابراین شناخت شاخصمورد بحث قرار می

 .های علوم انسانی دارای ضرورت و اهمیت استرشته
 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 
 ساعت 51 زمان درس:

 پیشنیاز: ندارد

 نام درس:  به فارسی: آمار توصیفی
   Descriptive Statistics   به انگلیسی:           

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

ها و نمودارهای حاصل را در قالب جدولهای گیری مناسب را انتخاب نموده و دادهکردن هر متغیر، شاخص اندازه
های پراکندگی یک مجموعه اعداد را محاسبه نموده های گرایش مرکزی و شاخصقابل فهم ارائه نماید. شاخص

براین آمادگی  نماید. عالوهترین شاخص مرکزی و پراکندگی را انتخاب و محاسبه میو برای هر متغیر، مناسب
دارد، روابط بین متغیرها را محاسبه نموده و ضرایب همبستگی را برمبنای شدت و جهت مشخص نموده و میزان 

بین برای هر متغیر را های متغیر دیگر، تعیین نماید و معادله خط پیشتغییرپذیری یک متغیر را براساس اندازه
 نویسد.  می

 شایستگی اساسی:
Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 
مفاهیم اساسی 

 آمار توصیفی

دانشجویان با مفاهیم و 
اصطالحات اساسی آمار 
توصیفی از قبیل: 
جامعه، نمونه، پارامتر، 
-آماره، متغیر و مقیاس

گیری آشنا های اندازه
 شود.می

دانشجو عالوه بر شناخت 
جامعه، نمونه، پارامتر، آماره، 

-های اندازهمقیاس متغیر و

تواند هرکدام را گیری، می
با یکدیگر مقایسه نموده و 

های هربک را ویژگی
 دهد.توضیح می

جامعه را از نمونه و پارامتر 
-را از آماره تشخیص می

-دهد. انواع متغیر و مقیاس

-گیری را میهای اندازه

تواند هریک را شناسد و می
با دیگری مقایسه نموده و 

معایب هریک را نیز مزایا و 
 دهد.توضیح می

 

 

 

 
 های فراوانیتوزیع

 

با مفهوم توزیع فراوانی 
و نمودار آشنا شده و 

های فراوانی توزیع
-بندی شده، توزیعطبقه

-های فراوانی طبقه

بندی نشده و انواع 
نمودار را از یکدیگر 

عالوه برشناخت، انواع 
 توزیع فراوانی و نمودارها را
نام برده و ضمن مقایسه 

های هریک را آنها، ویژگی
 دهد. توضیح می

تواند برای یک دانشجو می
ها، توزیع سری از داده

فراوانی مطلق، تراکمی و 
درصدی و انواع نمودار را 

 ترسیم نماید.
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 دهد.تشخیص می

 
های شاخص

 گرابش مرکزی

های گرایش شاخص
مرکزی نما، میانه، 

ها و میانگین و ویژگی
هرکدام  روش محاسبه

 شناسد.را می

های گرایش شاخص
مرکزی نما، میانه، میانگین 
را بایکدیگر مقایسه نموده و 
مزایا و معایب هرکدام را 

 دهد.توضیح می

ها، برای یک سری از داده
های گرایش شاخص

مرکزی نما، میانه و 
-میانگین را محاسبه می

 نماید.
 
 

 
های شاخص

 پراکندگی

انحراف دامنه تغییرات، 
چارکی، واریانس و 
-انحراف استاندارد را به

های عنوان شاخص
شناسد و پارکندگی می

های هرکدام با ویژگی
 شود. آشنا می

های هریک از شاخص
پراکندگی را با شاخص 
دیگر مقایسه نموده و روش 

داند. محاسبه آنها را می
عالوه براین، مزایا و معایب 
-هر شاخص را توضیح می

 دهد.

ها، ای یک سری از دادهبر 
های پراکندگی شاخص

دامنه تغییرات، انحراف 
چارکی، واریانس و انحراف 
-استاندارد را محاسبه می

 نماید.

 

 
 های استانداردنمره

رتبه درصدی، نقطه 
، Zدرصدی، نمره 

-های نهو نمرهTنمره

های گانه و ویژگی
 شناسد.هرکدام را می

های هریک ار نمره
با یکدیگر  استاندارد را
نماید و مزایا و مقایسه می

معایب هر نمره استاندارد را 
 دهد.توضیح می

های روش محاسبه نمره
استاندارد را یادگرفته و 

ها، برای یک سری از داده
های خام را به نمره نمره

 نماید. استاندارد تبدیل می

 

 
 منحنی طبیعی

 

مفهوم منحنی طبیعی، 
های کاربرد و ویژگی

 شناسد.را  میآن 

منحنی طبیعی را با منحنی 
غیرطبیعی مقایسه نموده و 
-تفاوت آنها را توضیح می

 دهد.

با استفاده از جدول 
استاندارد منحنی طبیعی، 
-رتبه درصدی معادل نمره

کند. را تعیین می Zهای 
تواند با همچنین می

استفاده از جدول استاندارد، 
و نمره خام معادل  Zنمره 

ی را مشخص رتبه درصد
 نماید.

 

 
 همبستگی  

متغیری های یکتوزیع
و دومتغیری را 
ازیکدیگر تشخیص 

-داند چهدهد. میمی

موقع باید از ضریب 
همبستگی استفاده 
نماید و معنای ضریب 
همبستگی مثبت و 

 داند. منفی را می

های ضریب مفروضه
همبستگی پیرسون و 

دهد. اسپیرمن را توضیح می
هرکدام را روش محاسبه 

داند. آنها را بایکدیگر می
مقایسه نموده، مزایا و 
معایب هریک را توضیح 

 دهد. می

های مربوط به برای داده
دومتغیر، شاخص ضریب 
همبسنگی پیرسون و 
-اسپیرمن را محاسبه می

تواند ضرایب را نماید و می
با توجه عالمت و شدت، 

 تفسیر نماید.

 
 
 

رگرسیون یا برگشت 
طرف میانگین آماری به
شناسد. منطق را می

های رگرسیون مانند: مؤلفه
ضریب ثابت، شیب خط 

بین معادله پیش رگرسیون،

ها، سری دادهبرای یک
ضریب ثابت و شیب خط 
-رگرسیون را محاسبه می
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-رگرسیون و پیش

 بینی

بینی و موقع پیش
-استفاده از آن را می

داند. عالوه براین 
ضریب ثابت، شیب خط 
رگرسیون، معادله 

 Y از روی Xرگرسیون 
 Yویا معادله رگرسیون 

 داند.را می Xاز روی 

Y  برمبنایX بینی و پیش
X  برمبنایY تواند را می

با یکدیگر مقایسه نماید و 
های هریک را ویژگی

 دهد.توضیح می

بین نماید و معادله پیش
 Yبرمبنای Xبرای متغیر 

 Yبین و معادله پیش
 نویسد.   ا میرX برمبنای 

 

 
 احتمال    

-احتمال را تعریف می

کند و تاریخچه احتمال 
داند و با انواع را می

 شود.احتمال آشنا می

انواع احتمال را با یکدیگر 
های مقایسه نموده و ویژگی

 نماید.هرکدام را بیان می

ترتیب، تبدیل و ترکیب را 
کند و موارد تعریف می

داند استفاده هرکدام را می
سری اعداد، و برای یک

های فوق هریک از شاخص
 نماید.را محاسبه می

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: مفاهیم اساسی آمار توصیفی 

 هدف تدریس آمار و کاربردهای آن -

 معرفی آمار توصیفی -
 معرفی آمار استنباطی -
 تعریف جامعه -
 تعریف نمونه  -
 متغیر و انواع آن -
 های اعدادمحدودیت -
 گیریهای اندازهمقیاس -

 فعالیت یادگیری: شرکت فعال در مباحث کالسی -الف
 فعالیت عملکردی: مطالعه منابع معرفی شده -ب
 

 های فراوانی و نمودارهافصل دوم: توزیع

 معرفی توزیع فراوانی و نمودارها -
 بندی شدهتوزیع فراوانی طبقه -
 بندی شدهنحوه ساخت توزیع فراوانی طبقه -
 توزیع فراوانی تراکمی -
 توزیع فراوانی تراکمی درصدی -
 نمودار فراوانی -
 مراحل ساخت نمودار هیستوگرام -
 نمودار ستونی -
 نمودار چند ضلعی -
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 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شدهفعالیت یادگیری: 

 م تکالیف داده شده در منزلانجافعالیت عملکردی: 

 

 های گرایش مرکزیفصل سوم: شاخص
 تعریف نما -

 های نماویژگی -

 تعریف میانه -

 بندی نشده محاسبه میانه اعداد طبقه -

 بندی شدهمحاسبه میانه اعداد طبقه -

 های میانهویژگی -

 تعریف میانگین و روش محاسبه آن -

 محاسبه میانگین با استفاده از جدول توزیع فراوانی -

 میانگین مرکب -

 میانگین هندسی -

 میانگین همساز یا هارمونیک -

 های میانگینویژگی -

 مقایسه نما، میانه و میانگین  -

 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده فعالیت یادگیری:    

 انجام تکالیف داده شده در منزلفعالیت عملکردی:     

 

 های پراکندگیفصل چهارم: شاخص  
 ریف دامنه تغییرات و روش محاسبه آنتع -
 تعریف انحراف چارکی -
 بندی نشدهمحاسبه انحراف چارکی اعداد طبقه -
 بندی شدهمحاسبه انحراف چارکی اعدادطبقه -
 ها از میانگینمیانگین قدر مطلق انحراف نمره -
 تعریف واریانس -
 بندی نشدهمحاسبه واریانس اعدادطبقه -
 بندی شدهاعداد طبقهمحاسبه واریانس  -

 محاسبه واریانس با استفاده از روش مستقیم -الف
 محاسبه واریانس با استفاده از میانگین فرضی یا روش غیرمستقیم -ب 

 تعریف انحراف استاندارد  

 محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از اعداد خام - 

 محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از توزیع فراوانی - 

 تأثیر جمع یا ضرب کردن یک عدد ثابت در انحراف استاندارد  - 

 تصحیح انحراف استاندارد یا تصحیح شپرد - 
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 محاسبه انحراف استاندارد مرکب - 

 های پراکندگیمقایسه شاخص - 

 گشتاورهای پیرامون میانگین - 

 کجی و انواع آن - 

 عررفی شدهشرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع م فعالیت یادگیری: 

 انجام تکالیف در منزلفعالیت عملکردی:  

  

 های استانداردفصل پنجم: نمره 

 تعریف رتبه درصدی - 

 محاسبه رتبه درصدی - 

 موارد استفاده رتبه درصدی - 

 نقاط درصدی - 

 محاسبه نقطه درصدی - 

 هاها و چارکدهک - 

 های استانداردنمره - 

 و روش محاسبه آن Zنمره  - 

  Zهای نمره ویژگی - 

  Z موارد استفاده از نمره - 

 و روش محاسبه آن Tنمره  - 

  Z های دیگر نمرهشکل - 

 گانههای نهنمره 

 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده فعالیت یادگیری: 

 : انجام تکالیف در منزلفعالیت عملکردی 

  

 فصل ششم: منحنی طبیعی 

 مفهوم منحنی طبیعی - 

 های منحنی طبیعیویژگی - 

 منحنی طبیعی استاندارد - 

 سطوح زیر منحنی استاندارد - 

 جدول منحنی طبیعی استاندارد - 

  Zدرصدی معادل نمره پیدا کردن رتبه - 

 پیداکردن نمره خام یا استاندارد معادل با رتبه درصدی - 

 پیداکردن مساحت منحنی واقع بین دونمره استاندارد - 

 گیرد.که نسبت معینی در آن قرارمیای پیداکردن فاصله - 

 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شدهفعالیت یادگیری:   
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 انجام تکالیف در منزل فعالیت عملکردی:  

  

 فصل هفتم: همبستگی 

 تعریف همبستگی - 

 نمودارهای پراکندگی - 

 شدت همبستگی - 

 های ضریب همبستگی پیرسونمفروضه - 

 همبستگی پیرسونمحاسبه ضریب  - 

 محاسبه ضریب همبستگی از راه  اعداد خام -الف 

 محاسبه ضریب همبستگی از راه انحراف از میانگین -ب  

 بندی شدهمحاسبه ضریب همبستگی اعداد طبقه -ج  

 ای اسپیرمنمحاسبه ضریب همبستگی رتیه - 

 گذارند.عواملی که بر ضریب همبستگی تأثیر می - 

 تفسیر ضریب همبستگی - 

 ضریب تعیین - 

 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شدهفعالیت یادگیری:  

 انجام تکالیف در منزلفعالیت عملکردی: 

  

 بینیفصل هشتم: رگرسیون و پیش 

 بینیتعریف پیش - 

 های استانداردبینی نمرهپیش - 

 رگرسیون به طرف میانگین - 

 خط رگرسیون - 

 بینیمالک بهترین پیش - 

 الک حداقل مجذورهام - 

 های خامبینی با نمرهپیش - 

 روش محاسبه ضریب ثابت و شیب خط رگرسیون - 

 خطای استاندارد برآورد - 

 شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده فعالیت یادگیری: 

 انجام تکالیف در منزل فعالیت عملکردی:

  

 فصل نهم: احتمال 

 تاریخچه احتمال - 

 انواع آن )احتمال نطری، احتمال تجربی، احتمال ذهنی( احتمال و - 

 محاسبه احتمال - 
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 جمع حوادث سازگار - 

 ضرب حوادث مستقل - 

 ضرب حوادث وابسته - 

 اصول اساسی قانون ضرب - 

 جایگشت ) تبدیل( - 

 ترتیب - 

 قاعده ترتیب - 

 ترکیب - 

 های ترکیبویژگی - 

 توصیف احتمال یک حادثه - 

 فعال در کالس درس و مطالعه منابع معرفی شده شرکتفعالیت یادگیری:  

 انجام تکالیف در منزل فعالیت عملکردی: 

  

 . راهبردهای تدریس و یادگیری5
 های کالسی و تکالیف منزل فعال باشند.تدریس این درس به روش فعال انجام شود و دانشجویان در انجام تمرین

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.احتماالت و آمار کاربردی در روان(. 8501دالور، علی. )
 منبع فرعی:
تهران:   (.استدالل آماری در علوم رفتاری، جلد اول )توصیف آماری( ترجمه علیرضا کیامنش.                 8505شیولسون.)

 انتشارات جهاد دانشگاهی
 (. آمار توصیفی در علوم تربیتی. تهران: نشر پارسا8508هومن، حیدرعلی.)    

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 36ای، کوتاه پاسخ و تشریحی     های چهار گزینهصورت سؤالارزشیابی پایانی: به

 نمره 2در کالس   بینی شدههای یادگیری و پیشارزشیابی فرآیند: نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 2ارزشیابی پوشه عملکرد: مجموعه تکالیف عملکردی           

 

 
 تدوین کننده : محمد حسین ساالری فر
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 « آمار استنباطی»سرفصل درس 

  :معرفی درس و منطق آن
شود و حاصل، تجزیه و تحلیل میهای گیری قرارگرفته و دادهای از علم بشر است که توسط آن مفاهیم مورد اندازهآمار شاخه  

های علم آمار، آمار استنباطی بینی قرارگیرد. یکی از شاخهگیری و پیشتواند مبنای تصمیمها کشف شده و میروابط بین پدیده
یابد. میگیرد و نتایج حاصل از آنها به جامعه تعمیم های حاصل از نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار میاست که از طریق آن، آماره

شناسی که در حوزه روانهای آمار استنباطی، قدرت تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه است. باتوجه به اینپس یکی از ویژگی
طور مستقیم امکان مطالعه آنها وجود ندارد. الزم است به روش مناسب هایی مواجه هستند که بهو علوم تربیتی، محققان با سازه

گیری و تعمیم نتایج قرارگیرد. بنابراین رف جامعه، مورد مطالعه قرارگرفته و نتایج حاصل مبنای تبیین، تصمیمهای معدر نمونه
شناسی و علوم تربیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر های روانهای آمار استنباطی برای دانشجویان رشتهآشنا شدن و یادگیری روش

 است.
 

 مشخصات درس
 و عملی  نوع درس: نظری

)یک واحد نظری  1اد واحد: تعد
 و یک واحد عملی(

 ساعت 41زمان درس: 
 پیشنیاز:  آمار توصیفی

 نام درس:  به فارسی: آمار استنباطی

 Inferential Statisticsبه انگلیسی:            

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

آوری شده، روش آماری مناسب )پارامتریک یا غیرپارامتریک( را برای تجزیه و های جمعدادهباتوجه به اهداف و 
های آن را بررسی کرده و پس از اطمینان از فرضتحلیل انتخاب نماید. قبل از استفاده از هر روش آماری، پیش

آزمایی را د.  مراحل فرضیهوجود شرایط الزم و ضروری، از روش انتخابی برای آزمون فرضیه استفاده خواهد کر
  نماید. های مورد مطالعه ارائه میرعایت کرده و برمبنای نتایج حاصل، تبیین مناسبی برای ارتباط میان پدیده

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 
 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 آمار استنباطی

 

گیری دانشجویان نمونه
-های نمونهو روش

-گیری، خطای نمونه

گیری، خطای 
استاندارد، آزمون 

فرضیه، فرضیه صفر، 
فرضیه خالف، خطای 
نوع اول، خطای نوع 
دوم و توان آزمون را 

 شناسد.می

های دانشجویان روش
گیری، انواع خطای نمونه

استاندارد، انواع فرضیه و 
خطای نوع اول و دوم را با 
یکدیگر مقایسه نموده و 

-های هرکدام را میویژگی

 داند.

های مزایا و معایب روش
-گیری را توضیح مینمونه

دهد و توانایی محاسبه 
گیری و خطای نمونه

خطای استاندارد را دارد. 
فرضیه صفر و فرضیه 

صورت آماری مخالف را به
نویسد. خطای نوع اول می

های یک و دوم و آزمون
دامنه و دودامنه را از 
هد دیکدیگر تشخیص می

های هرکدام را و ویژگی
 نماید.بیان می

 

 
 

 Tهای آزمون

را  Tماهیت توزیع 
داند و اختالف بین می

را  Zو Tهای توزیع
شناسد. مفهوم درجه می

را بایکدیگر  Zو  Tتوزیع 
-نماید و ویژگیمقایسه می

های هرکدام را توضیح 
عالوه براین دهد. می

را از  Tمقادیر مورد نیاز 
کند و جدول استخراج می

را برای آزمون  Tآزمون 
 Tمیانگین جامعه و آزمون 
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آزادی را یاد گرفته و 
 داند.کاربردشان را می

 Tهایی که آزمون پژوهش
-برای تجزیه و تحلیل داده

های آنها مناسب است را 
دهد و روش تشخیص می

 را یادگرفته T محاسبه
 است.

را برای مقایسه دو نمونه 
مستقل و همبسته محاسبه 

 نماید. می
 
 
 

 
 

 

های معنادار آزمون

بودن نسبت، 

واریانس و 

 همبستگی

آزمون مقایسه یک 
نسبت را با یک نسبت 

، آزمون مقایسه   ثابت
-دو نسبت را در گروه

های مستقل و 
همبسته، آزمون مقایسه 

های های گروهواریانس
و  مستقل و همبسته

آزمون معنادار بودن 
تفاوت ضریب 

همبستگی بین دو 
 شناسد.متغیر را می

روش آزمون مقایسه نسبت، 
مقایسه واریانس و مقایسه 

ضریب همبستگی را از 
دهد و یکدیگر تشخیص می

-های هرکدام را میویژگی

داند. عالوه براین کاربرد 
هرکدام را یادگرفته و 
تواند هریک از آنها را می

 نماید.محاسبه 

ها، سری از دادهبرای یک
مقایسه نسبت، مقایسه 
واریانس و مقایسه دو 

ضریب همبستگی برای 
های مستقل و وابسته نمونه

دهد و نتایج را انجام می
 نماید.حاصل را تفسیر می

 

 

تجزیه و تحلیل 

 طرفهواریانس یک

منطق تجزیه و تحلیل 
طرفه را واریانس یک

های یادگرفته و مؤلفه
حلیل واریانس مانند: ت

مجموع مجذورات کل، 
مجموع مجذورات بین 

گروهی گروهی و درون
های تحلیل و مفرضه

 شناسد.واریانس را می

های تحلیل مفروضه
دهد. واریانس را توضیح می

های تحلیل واریانس مؤلفه
را بایکدیگر مقایسه نموده و 

روش محاسبه هرکدام را 
یاد گرفته و شرایط استفاده 

-تحلیل واریانس یک از

 نماید.طرفه را بیان می

های حاصل از برای داده
سه گروه، مجموع 

مجذورات کل، بین گروهی 
 Fو درون گروهی و میزان 

نماید و می  را محاسبه
باتوجه به نتایج، آزمون 

 دهد.  فرضیه را انجام می

 

 

طرح بلوکی 

 شدهتصادفی

-طرح بلوکی تصادفی

از شده و موارد استفاده 
این طرح را یادگرفته و 
معانی مفاهیم موجود در 

 داند.این طرح را می

موارد استفاده از طرح 
شده را بلوکی تصادفی

دهد و دیاگرام توضیح می
 کند.طرح را ترسیم می

ها، سری از دادهبرای یک
محاسبات آماری طرح 

شده را بلوکی تصادفی
دهد و نتایج انجام می

-بدست آمده را تفسیر می

 نماید.

 
 

گیری اندازهتحلیل 

 واریانس با  مکرر

هدف از اجرای طرح 
گیری مکرر و اندازه

منابع تغییرپذیری این 
طرح را یادگرفته و 
مزایا و معایب آن را 

 شناسد.می

-موارد کاربرد طرح اندازه

-گیری مکرر را بیان می

نماید. منابع تغییرپذیری را 
از یکدیگر تفکیک کرده و 

محاسبه هرکدام را روش 
 یادگرفته است.

های موجود، براساس داده
منابع تغییرپدیری را 

محاسبه نموده و برمبنای 
نتایج حاصل، آزمون فرضیه 

 دهد.را انجام می
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های مقایسه

-چندگانه میانگین

های مورد آزمایش 

 های تعقیبیآزمون

منطق استفاده از 
های تعقیبی را آزمون
داند. انواع این می

ها را نام برده و آزمون
با موارد کاربرد هریک 

 شود.آشنا می

های کاربرد هریک از آزمون
نماید. تعقیبی را بیان می

های تعقیبی را آزمون
بایکدیگر مقایسه نموده و 
مزایا و معایب هرکدام را 

 دهد.توضیح می

های موجود، باتوجه به داده
های هریک از آزمون

ه، شدتعقیبی دامنه استودنت
توکی، شفه، دانکن و 

کولز را محاسبه نیومن
نموده و نتایج حاصل از 

 نماید.هریک را تفسیر می

 
 

تجزیه و تحلیل 

واریانس طرح 

 عاملی

منطق استفاده از طرح 
داند. عاملی را می

مفاهیم اصلی طرح 
عاملی مانند: عامل، 

سطوح، شرایط 
آزمایشی و منابع 
-تغییرپذیری را می

 شناسد.

استفاده از طرح  کاربرد
کند. منابع عاملی را بیان می

تغییرپذیری را بایکدیگر 
های مقایسه کرده و تفاوت
هرکدام را با دیگری 

دهد. کنش تشخیص می
دهد و متقابل را شرح می
های معنادار نسبت به مالک

-در طرح Fشدن نسبت 

 های عاملی شناخت دارد.

یک مسأله پژوهشی طرح 
ون نماید که برای آزممی

فرضیه مربوط به آن، باید 
از طرح تحلیل واریانس 
عاملی استفاده نماید. 

های موجود، باتوجه به داده
منابع تغییرپذیری را 

محاسبه کرده و برمبنای 
نتایج حاصل، آزمون فرضیه 

 دهد. را انجام می

 
 
 

رگرسیون خطی 

 چند متغیری

منطق استفاده از 
رگرسیون خطی چند 

گرفته و متغیری را یاد 
مفاهیم اساسی این 

شناسد و طرح را می
ها را از یکدیگر آن

 دهد.تشخیص می

کاربرد استفاده از رگرسیون 
خطی چند متغیری را بیان 

نماید. مفاهیم اساسی و می
های این طرح را مؤلفه

بایکدیگر مقایسه کرده و 
روش محاسبه منابع 
 داند.تغییرپذیری را می

یک مسأله پژوهشی طرح 
نماید که برای می

پاسخگویی به ان، طرح 
رگرسیون خطی چند 

متغیری مورد نیاز است. 
های موجود، باتوجه به داده

هریک از منابع تغیرپذیری 
را محاسبه کرده و باتوجه 
Rبه نتایج حاصل، میزان 

2  

و معناداری هریک از 
بین را متغیرهای پیش

تعیین نموده و نتایج را 
 نماید.تفسیر می

 

 

 

 دوآزمون خی

منطق استفاده از آزمون 
-داند. دادهدو را میخی

-های دارای مفروضه

های آمار پارامتریک را 
های دارای از داده

های  آمار مفروضه
غیرپارامتریک تشخیص 

 دهد. می

دو موارد کاربرد آزمون خی
کند. مراحل را بیان می

اجرای این آزمون و مراحل 
داند. فرضیه آزمایی را می

-تواند با استفاده از خییم

دو، ضرایب همبستگی را 
 محاسبه نماید.

-مسأله پژوهشی طرح می

نماید که برای پاسخگویی 
دو الزم به آن، آزمون خی

های است. باتوجه به داده
تواند میزان موجود، می

دو را محاسبه نموده و خی
برمبنای نتایج حاصل، 
فرضیه آزمایی را انجام 

 دهد.می
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت1

 فصل اول: مفاهیم اساسی آمار استنباطی
 تعریف نمونه

 گیریهای نمونهروش

 گیریخطای نمونه

 خطای استاندارد میانگین

 خطای استاندارد میانه

 خطای استاندارد نسبت

 خطای استاندارد انحراف استاندارد

 خطای استاندارد درصد

 آنهای برآورد و ویژگی

 آزمون فرضیه

 خطای نوع اول

 خطای نوع دوم و عوامل مؤثر برآن

 توان آزمون

 سطح معنادار بودن

 دامنه و دودامنههای یکآزمون

 تفسیر تأیید یا رد فرضیه

 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 فعالیت عملکردی: ندارد -ب 
 

 Tهای فصل دوم: آزمون
 استودنت Tتاریخچه توزیع 

 استودنت Tتوزیع 

 درجات آزادی

 استودنت Tهای توزیع ویژگی

 در آزمون فرضیه Tاستفاده از آزمون 

 آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه )آزمون یک گروهی(

 هابرای معنادار بودن اختالف بین میانگین Tآزمون 

 توزیع تفاوت بین دو میانگین

 های دو نمونه مستقلتفاوت بین میانگینبرای  Tآزمون 

 های دو نمونه همبستهبرای تفاوت بین میانگین Tآزمون 

 هامقایسه توان آزمون

 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 معناداربودن نسبت، واریانس و همبستگی هایفصل سوم: آزمون     
 آزمون نسبت
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 آزمون معناداربودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت

 آزمون معناداربودن تفاوت بین دو نسبت مستقل

 آزمون معناداربودن تفاوت بین دو نسبت همبسته 

 آزمون واریانس

 های مستقلمقایسه واریانس

 آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

 های مستقلآزمون معناداربودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه

 های همبستهآزمون معناداربودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه

 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 طرفهم: تجزیه و تحلیل واریانس یکفصل چهار     
 مقدمه و منطق استفاده از تحلیل واریانس

 های تجزیه و تحلیل  واریانسمفروضه

 تفکیک مجموع مجدورات

 برآورد واریانس جامعه )میانگین مجذورها(

  F محاسبه نسبت

  Fاستفاده از جدول 

 های محاسبه مجموع مجذورهافرمول

  Fونها پس از آزممقایسه میانگین

 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 شدهفصل پنجم: طرح بلوکی تصادفی    
 شدهمقدمه و معرفی طرح بلوکی تصادفی

 بلوک 3متغیر آزمایشی و  3طرح بلوکی با 

 مجذورها در طرح بلوکیمحاسبه مجموع 

 شدهآزمون معناداربودن در طرح بلوکی تصادفی

 هاها در بلوکبندی کردن آزمودنیدسته

 ها در منابع تغییرکاربرد بلوک

 طرح بلوکی با دو متغیر آزمایشی

 برای طرح بلوکی تصادفی با دومتغیر آزمایشی Tآزمون 
 و مطالعه منابع معرفی شده فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 گیری مکررفصل ششم: تحلیل واریانس با اندازه
 گیری مکررمعرفی تحلیل واریانس با اندازه

 محاسبه مجموع مجذورها و درجات آزادی
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 ها از میانگین کلالف: مجموع مجذور انحراف نمره
 هاهای بین آزمودنیانحراف نمره ب: مجموع مجذور 
 هاهای درون آزمودنیج: مجموع مجذور انحراف نمره 

 های متغیر مورد آزمایشد: مجموع مجذور نمره       
 ماندهه: مجموع مجذورهای باقی       
 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف      
 شده در منزللیت عملکردی: انجام تکالیف دادهفعا -ب      

 
 های تعقیبیهای مورد آزمایش آزمونهای چندگانه میانگینفصل هفتم: مقایسه    

 های تعقیبیمقدمه و معرفی آزمون

 شدهکاربرد و محاسبه آزمون دامنه استودنت

 ای دانکنکاربرد و محاسبه آزمون جنددامنه

 کولز – کاربرد و محاسبه آزمون نیومن

 کاربرد و محاسبه آزمون توکی

 کاربرد و محاسبه آزمون شفه
 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب     
 
 فصل هشتم: تجزیه و تحلیل واریانس طرح عاملی   

 تجزیه و تحلیل واریانس عاملیمقدمه و معرفی طرح 

 ظرح عاملی و کنش متقابل

 اثرات اصلی و کنش متقابل

 مثالی برای طرح عاملی

 منابع تغییر و مجموع مجذورها

 مجموع مجذورهای کل

 گروهیمجموع مجذورهای بین

 گروهیمجموع مجذورهای درون

 Fدرجات آزادی، میانگین مجذورها و آزمون 

 5×5تجزیه و تحلیل طرح 

 ایسه سطوح یک عاملمق
 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 فصل نهم: رگرسیون خطی چندمتغیری    
 مفاهیم رگرسیون چندمتغیری

 هندسه رگرسیون خطی چندمتغیری

 نمره استانداردصورت رگرسیون چندمتغیری به

 رگرسیون چندمتغیری به شکل نمره خام
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 تعییین مدل رگرسیون -الف
Rو  Rتعیین میزان  -ب 

2 

 کنندهبینیتعیین معناداری متغیرهای پیش -د             
 کنندهبینیانتخاب متغیرهای پیش

 کنندهبینیتعداد متغیرهای پیش

 تفکیکی(تفکیکی، نیمهای )همبستگی پارهای و نیمههمبستگی پاره

 های متناوب برای رگرسیون چندمتغیریروش

 رگرسیون چندمتغیری و تحلیل واریانس
 فعالیت یادگیری: مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 دو )کااسکوئر(فصل دهم: آزمون خی
های های پارامتریک وجود ندارد. در این حالت استفاده از آزمونهای استفاده از آزمونپژوهش مواردی وجود دارد که مفروضهدر 

 هاست.دو یکی از این نوع آزمونغیرپارامتریک ضرورت دارد. آزمون خی
 های غیرپارامتریکمقدمه و معرفی آزمون

X )دو آزمون خی
2
 ) 

 دونیکویی برازش خی

 ت آزادیدرجا

 دومحاسبه آماره خی

 دوتصحیح خی

 دوخیمراحل الزم برای اجرای آزمون 

 دووسیله خیای بهآزمون مستقل بودن متغیرهای طبقه

 درجات آزادی برای جدول توافقی

 1×1جدول توافقی 

 دوهای استفاده از آزمون خیمحدودیت

 دومحاسبه ضریب همبستگی از طریق خی

 مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده فعالیت یادگیری: -الف
 شده در منزلفعالیت عملکردی: انجام تکالیف داده -ب 
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری. 5

 های کالسی و تکالیف منزل فعال باشند.تدریس این درس به روش فعال انجام شود و دانشجویان در انجام تمرین

 منابع آموزشی. 4

 ی: منبع اصل
 شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.(.احتماالت و آمار کاربردی در روان8501دالور، علی.)

 منبع فرعی:    
 (.آمار استنباطی. انتشارات سمت8501سرمد، زهره.)      

 رفتاری.تهران: انتشارات سمت (.استنباط آماری در پژوهش8501هومن، حیدر علی.)
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 ارزشیابی یادگیریراهبردهای . 3

 نمره 83ای، کوتاه پاسخ و تشریحی            های چهارگزینهارزشیابی پایانی: سؤال
 نمره 1بینی شده در کالس  های یادگیری و پیشارزشیابی فرآیند: نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 1ارزشیابی پوشه عملکرد: مجموعه تکالیف عملکردی           

 نده : محمد حسین ساالری فرتدوین کن
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 «روش تحقیق)کمی و کیفی( »سرفصل درس 
 

 معرفی درس و منطق آن: .3

روانشناسان و مشاوران برای کمک در ارتقاء سالمت روان و رشد همه جانبه، نیازمند شناخت و درک بهتری از رفتار و 
بدین منظور همواره در صدد توسعه نظریه ها و پژوهش های روانشناختی بوده اند. فرایند های روانی افراد انسانی هستند و 

آنان از مفروضه های فلسفی، راهبردهای پژوهشی و روش های پژوهش در چهارچوب رویکردهای کمی، کیفی، و ترکیبی 
ه درسی روش تحقیق کمی، کیفی استفاده می کنند تا به درک بهتری از رفتارها و پدیده های روانی افراد دست یابند. برنام

و ترکیبی نیز در این راستا برای دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی درجهت درک رفتارها و 
پدیده های روانی دانش آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقق این امرمستلزم تحلیل درست دانشجویان از برنامه 

قیق و اهمیت وضرورت آن در پیشبرد بهتر امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان و انجام فعالیت های درسی روش تح
پژوهشی متناسب با درک نیازهای آموزش و پرورش و بکار گیری نتایج آن درفهم چگونگی ساخت جهان وحل مسائل 

 اشد.روانی و تحصیلی و ایجاد فرصت های یادگیری مناسب در محیط کار و زندگی می ب

 مشخصات درس
 عملی-نوع درس: نظری

 5تعداد واحد: 
 51ساعت) 34زمان درس: 

ساعت  51ساعت نظری و 
 عملی(

 پیشنیاز: آمار استنباطی

 نام درس: 
 به فارسی: روش تحقیق)کمی و کیفی( 
 Research methodsبه انگلیسی:   

 قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو 
با کمک مطالعه و آشنایی با اصول روش های علمی پژوهش در علوم رفتاری از جمله مفاهیم اساسی، انواع طرح 
تحقیق، روش شناسی، تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های پژوهشی، و با ایجاد فرصت های 

وع مربوطه را تهیه و آن را در قالب یک طرح مدون یادگیری مناسب، پیشنهاد یا طرح پژوهشی متناسب با موض
 پرورشی و اجتماعی طراحی و استفاده نماید. -در موقعیت های واقعی آموزشی

با مطالعه اصول روش های علمی تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی در علوم رفتاری و با استفاده ازاصول و روش 
االت و یا تایید یا رد فرضیه ها ی پژوهشی بوده، و با های علمی تهیه شده طرح پژوهش، به دنبال پاسخ به سؤ

ایجاد فرصت های یادگیری بهتر، ساختار روش شناسی پژوهش را تحلیل و به صورت یک گزارش علمی ارائه 
 نماید. 

 
 

 شایستگی اساسی:
Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 تحقیقات علمی

 

در مورد تحقیقات 
علمی، دانش و 
اطالعات ارائه شده در 
متون مربوطه را جمع 
آوری و بدون ارائه 
تحلیل حاصل، آن را 

 گزارش نموده است.

ضمن آشنایی با تحقیقات 
علمی، تفاوت و تشابه 
مباحث مربوطه را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

قیقات علمی، در موضوع تح
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و یافته های خود 
را به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.
مفاهیم اساسی 

 تحقیق

مفاهیم اساسی تحقیق 
را مورد مطالعه قرار 

با مطالعه مفاهیم اساسی 
تحقیق، آنها را تعریف 

مفاهیم اساسی تحقیق و 
تفاوت و تشابه آنها را مورد 
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داده، واطالعات و  
دانش موجود را جمع 

بدون مقایسه و آوری و 
تحلیل، آنها را گزارش 

 نموده است.

نموده و با درک مناسب از 
آنها، و مقایسه این مفاهیم، 
نتایج ناشی از این مقایسه 
را به صورت منسجم 

 گزارش نموده است.

تحلیل و ارزیابی مقایسه، 
قرار داده و یافته ها و دست 
آوردهای خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

 است.
اصول و روش های 

 تحقیق
در اصول و روش های 
تحقیق، دانش و 
اطالعات موجود در 
متون مربوطه را جمع 
آوری و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

موضوع اصول و روش های 
تحقیق را از جهت شباهت 
ها و تفاوت ها و شیوه های 
اجرا و کاربستن، با یکدیگر 

ر داده و مورد مقایسه قرا
دالیل خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

موضوع اصول و روش 
های تحقیق را از لحاظ 
نحوه اجرا، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.
وگزارش طرح 

 علمی پژوهش
در مورد موضوع طرح و 
گزارش علمی پژوهش، 
دانش و اطالعات 
موجود در متون را 
گردآوری و با درک 
درست از آنها، دالیل و 
استدالالت خود را در 
قالب یک گزارش ارائه 

 نموده است.

طرح و گزارش علمی 
پژوهش را تهیه، و از لحاظ 
ویژگی ها و روش های 

ورد اجرا و کاربستن  م
مقایسه قرار داده و نتایج را 
بدون تجزیه و تحلیل در 
قالب یک گزارش ارائه 

 نموده است.

طرح و گزارش علمی 
پژوهش را از لحاظ ویژگی 
ها، نحوه نگارش و گزارش 
به صورت علمی، مورد 
مقایسه، تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و استدالالت خود 
را در قالب یک گزارش 

 ست.منسجم ارائه نموده ا

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 فصل اول:  تحقیقات علمی
 تحقیق کمی، تعریف و انواع آن از لحاظ هدف و ماهیت -

 تحقیق کیفی، تعریف، ویژگی ها و انواع رویکردها -

 تحقیق ترکیبی، تعریف، ویژگی ها و انواع آن -

 فعالیت یادگیری:     

 به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ  (8

 مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت (1

 تهیه جدول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت های تحقیقات کمی، کیفی و ترکیبی (5

 فعالیت عملکردی: ندارد     

 

 فصل دوم: مفاهیم اساسی تحقیق
 مسئله تحقیق -
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 اهداف تحقیق -

 سؤاالت تحقیق -

 فرضیه های تحقیق -

 تحقیق متغیرهای -

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم -

 فعالیت های یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده (1

 مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد (5

 فعالیت های عملکردی

تحقیق با توجه به عالقه شخصی و نوشتن اهداف، سؤاالت، فرضیه ها، متغیرها و تعریف نظری و انتخاب یک موضوع  (8

 عملیاتی آن و ارائه در کالس

 

 فصل سوم: روش شناسی
 طرح تحقیق و انواع آن -

 جامعه و نمونه و تعریف آنها -

 روش های نمونه گیری  -

 ابزارهای اندازه گیری و گردآوری اطالعات -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده  (1

 فعالیت عملکردی     

 تهیه روش شناسی موضوع انتخابی خود و ارائه گزارش آن درکالس (8

 

 فصل چهارم: انواع روش های تحقیق
 مقایسه ای و...(-روش های تحقیق توصیفی)زمینه یابی، همبستگی، علی -

 روش های تحقیق آزمایشی)شبه آزمایشی، آزمایشی، نیمه آزمایشی و...(  -

 فعالیت یادگیری
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 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده  (1

 تهیه جدول یا نمودار انواع روش های تحقیق و مقایسه ویژگی های آنها با یکدیگر (5

 فعالیت عملکردی: 

 تعیین نوع روش تحقیق موضوع انتخابی خود و ارائه آن در کالس (8

 

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری
 تجزیه و تحلیل داده ها -

 نتیجه گیری و بحث در نتایج -

 محدودیت ها و پیشنهادات  -

 فعالیت یادگیری
 شده مطرح های پرسش به پاسخ و کالسی های بحث در ( مشارکت8
  شده معرفی منابع و متون ( مطالعه1

 فعالیت عملکردی

 تعیین روش مناسب آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها (8

 تعیین محدودیت های احتمالی تحقیق و ارئه آن در کالس (1

 تعیین مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش و ارائه آن در کالس (5

 فصل ششم: تهیه طرح)پروپوزال( و گزارش پژوهش
 طرح)پروپوزال( پژوهشیشیوه های تهیه  -

 پژوهشی-شیوه های تهیه گزارش و مقاله علمی -

 شیوه های اسناد وگزارش منابع اطالعاتی -

 فعالیت یادگیری
 شده مطرح های پرسش به پاسخ و کالسی های بحث در ( مشارکت8
  شده معرفی منابع و متون ( مطالعه1

 فعالیت عملکردی

 رشته تخصصی خودتهیه طرح)پروپوزال( و گزارش پژوهشی در  (8

 راهبردهای تدریس و یادگیری .0

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 

انی دانشجویان در این فعالیت ها، تهیه طرح پژوهشی به برای درک عمیق تر و یادگیری بهتر نیز مستلزم مشارکت همگ
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صورت انفرادی، گزارش آن در کالس، و اجرای آن درموقعیت های واقعی مؤسسه آموزشی یا پژوهشی محل خدمت یا 
 محل سکونت خود می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 اجتماعی. تهران: انتشارات رشد( مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و 8505دالور، علی) -

 ( پایه های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: نشر دیبا8518هومن، حیدرعلی) -

 منابع فرعی:      
 ( روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران8514سعدی پور، اسماعیل) -

افزوده ها، غالمرضا نفیسی و کامران گنجی. ( روش های پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه و 8510کازبی، پل کریس) -

 انتشارات آینده درخشان

 ( راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت8508حیدر علی، هومن) -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

ترم به میزان  آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایانارزشیابی پایانی: 

 نمره 81

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

د. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شو
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

  سایر نکات
 جمشید جراره: تدوین کننده
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 « روانشناسی فیزیولوژیک»سرفصل درس 

    معرفی درس و منطق آن:. 3
مورد توجه بوده و درباره رابطه بین جسم و روان مباحث متفاوتی  شناختی و فیزیولوزیکی از دیربازارتباط بین فرآیندهای روان

شناسی شناختی و فیزیولوژیکی، ارتباطی متقابل وجود دارد. رواناست. این نکته آشکار است که بین فرآیندهای روانمطرح شده
ای که گونهدهد. بهو بررسی قرار میشناسی است که پویایی این اثر متقابل را مورد مطالعه ای از علم روانفیزیولوژیک، شاخه

توان تحلیل درستی از پدیدایی رفتار ارائه کرد. شناسان معتقدند بدون شناخت مبانی زیستی و فیزیولوژیکی، نمیبرخی از روان
های ای است که در آن رشتهرشتهشود. بلکه یک علم میانعنوان یک علم مستقل شناخته نمیشناسی فیزیولوژیک، بهپس روان

شناسی، داروشناسی، فیزیولوژی، فیزیولوژی اعصاب، کالبد شناسی اعصاب و شیمی اعصاب مشارکت علوم مختلف مانند: زیست
گیری رفتار، مستلزم شناخت ارتباط متقابل بین جسم دارند. بدیهی است، فهم درست از نقش فرآیندهای زیستی و روانی در شکل

کند. شناخت تأثیر جسم بر سالمت صورت علمی مطالعه میسی، فرآیندهای ذهنی و رفتار را بهشناجا که روانو روان است. از آن
شناسی و علوم تربیتی های روانشناختی بر سالمت جسمانی، برای دانشجویان رشتهروان و بلعکس تأثیر فرآیندهای روان

شناسی فیزیولوژیک قابل حصول مورد بحث در روانضرورتی انکار ناپذیر است. این هدف از طریق مطالعه و یادگیری موضوعات 
عنوان یک درس تخصصی شناسی دارای اهمیت است و بهشناسی فیزیولوژیک برای دانشجویان رشته رواناست. پس درس روان

 شود.شناخته می

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
  1تعداد واحد: 
 ساعت 51زمان درس: 

پیشنیاز: فیزیولوژی اعصاب و 
 غدد

 شناسی فیزیولوژیکنام درس به فارسی: روان
 :Physiological Psychologyبه انگلیسی     

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

بین جسم و روان را با ذکر مثال مشخص نماید. کارکرد اختصاصی نیمکره چپ و نیمکره راست قشر مخ را در 
کند. این توانایی را دارد که نقش سلول عصبی، سیناپس و انتقال زمینه فرآیندهای شناختی و هیجانی بیان می

ی مانند: اختالالت خلقی و اختالالت اضطرابی مشخص شناختگیری اختالالت روانهای عصبی را در شکلدهنده
شناختی با منشاء زیستی و اختالالت جسمانی با منشاء روانی شناخت نماید. عالوه براین نسبت به اختالالت روان

 نماید.  ها را بایکدیگر مقایسه میحاصل کرده و آن

 شایستگی اساسی:
 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 
موضوع مفهوم و 

شناسی روان

 فیزیولوژیک و
  های تحقیقروش

-مفهوم و تعریف روان 

شناسی فیزیولوژیک را 
های یاد گرفته و روش

-تحقیق در آن را می

 .شناسد
 

رابطه مغز و رفتار را توضیح 
دهد. انواع روش تحقیق می

را با یکدیگر مقایسه نموده 
های هرکدام را و ویژگی
 کند.بیان می

جسم و روان رابطه متقابل 
-را با ذکر مثال توضیح می

-دهد. مزایا و معایب روش

های تحقیق را بیان کرده و 
های مناسب را روش

 دهد.تشخیص می

 
 

 ساختار و کارکرد

سلول عصبی، اجزاء و 
مواد شیمیایی تشکیل 

شناسد. دهنده آن را می

انواع سلول عصبی، اجزاء و 
مواد تشکیل دهنده آن را 

دهد. نحوه توضیح می

های عصبی را انواع سلول
برمبنای نقش و اهمیت در 

کدیگر دستگاه عصبی با ی
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 های عصبیسلول
 
 
 
 

کارکرد سلول عصبی 
در ایجاد پتانسیل 

پتانسیل فعالیت آرامش، 
 داند. و انتشار آن را می

بوجود آمدن پتانسیل 
آرامش، فعالیت و چگونگی 
انتشار آن در طول سلول 

 نماید.عصبی را بیان می

مقایسه کرده و اهمیت آنها 
دهد. نقش را توضیح می

سلول عصبی در انتقال 
صفات ارثی و انتقال 
 اطالعات را بیان می نماید.

 
 

ساختار و کارکرد 

 سیناپس

مفهوم سیناپس، انواع و 
را چگونگی کارکرد آن

داند و با نقش انتقال می
های عصبی در دهنده

انتقال پیام عصبی در 
سیناپسی آشنا فضای 

 شود.می

انواع سیناپس را از نظر 
ساختاری و کارکردی با 

نماید. یکدیگر مقایسه می
مکانیسم اثربخشی انتقال 
دهنده عصبی در سیناپس و 

سناپسی نقش غشای پیش
سیناپسی را در و غشای پس

-این مکانیسم توضیح می

 دهد.

های رابطه انتقال دهنده
عصبی را با ساختارهای 

کند. ان میمغزی بی
مکانیسم اثربخشی و خنثی 
سازی انتقال دهنده عصبی 

طور مفصل توضیح را به
 دهد.می
 

 
 

ساختمان دستگاه 

 عصبی
 

های اصلی قسمت
دستگاه عصبی مرکزی، 
دستگاه عصبی محیطی 
و دستگاه لیمبیک یا 

 شناسد.کناری را می

های اصلی دستگاه قسمت
عصبی مرکزی، محیطی و 

را نام برده و دستگاه کناری 
آنها را از یکدیگر تشخیص 

 دهد.می

کارکرد دستگاه عصبی  
مرکزی، محیطی و دستگاه 
کناری را با یکدیگر مقایسه 
نموده و نقش اعصاب 
سمپاتیک و پاراسمپاتیک را 
در تنطیم اعمال حیاتی با 

 دهد.ذکر مثال توضیح می

 
 
 

مکانیزم دقت، 

 توجه و هشیاری
 
 

 مبانی زیستی دقت،
توجه و هشیاری و 
ارتباط دقت و توجه با 

شناسد. رفتار را می
همچنین آثار 
فیزیولوژیک دقت و 
توجه و اختالل ناشی از 

 داند.آن را می

آثار فیزیولوژیک دقت و 
اندازی توجه و چگونگی راه

مکانیسم دقت و توجه را 
هد. عالوه براین توضیح می

عنوان نشانگان غفلت را به
وجه بیان اختالل دقت و ت

 کند.می

کارکرد اختصاصی نیمکره 
چپ و راست را در 
مکانیسم دقت و توجه 
بایکدیگر مقایسه کرده و 
نشانگان غفلت را با 
ساختارهای عصبی مطابقت 

 دهد.می
 
 

 
 
 

های زیستی چرخه

 و مکانیزم خواب
 
 

های زیستی، با چرخه 
مکانیزم خواب، روان 
فیزیولوژی مراحل 

بر  خواب، عوامل مؤثر
های خواب و اختالل

 شود.خواب آشنا می

مراحل خواب را مشخص 
کرده و هرکدام را توضیح 

های خواب دهد. اختاللمی
را نام برده و هر اختالل را 

-طور مفصل بیان میبه

 نماید.

گانه خواب را مراحل پنج
بایکدیگر مقایسه نموده و 
تفاوت هر مرحله با مرحله 

نماید. دیگر را مشخص می
احل خواب را از دید مر

فیزیولوژی بررسی -روانی
های مربوط کرده و اختالل

به خواب را از یکدیگر 
 دهد.تشخیص می

 
 

با مفاهیم اساسی  
انگیزش )نیاز، تقویت، 
مشوق( و انگیزه 

انگیزش را مفاهیم اساسی 
نام برده و هرکدام را 

دهد. مبانی توضیح می

تفاوت غریزه و انگیزه را 
بیان نموده و عوامل مؤثر 
در تشنگی و گرسنگی را 
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 انگیزش
 

تشنگی، گرسنگی، 
رفتار جنسی و مکانیسم 

شیمیایی تخدیر زیست
 شود. طلبی آشنا می

شناسی انگیزه زیست
گرسنگی، انگیزه تشنگی  
رفتار جنسی و مکانیسم 

داند و تخدیرطلبی را می
های هرکدام را  بیان ویژگی

 نماید.می

دهد. توضیح می
-ختارهای عصبی و نافلسا

های شیمیایی مؤثر در 
تشنگی، گرسنگی، 
رفتارجنسی و مکانیسم 
تخدیرطلبی را شناخته و 
-نقش هریک را بیان می

 نماید. 
 

 هیجان
مفهوم هیجان و تعریف 

داند. با هیجان را می
های مطرح در نظریه

حوزه هیجان آشنا شده 
و نسبت به مبانی 

ها زیستی برخی هیجان
غم و اندوه، مانند، 

ترس و رفتار 
پرخاشگری شناخت 

 کند.حاصل می

های مطرح در حوزه نطریه
هیجان را نام برده و هریک 
را باتوجه به مبانی زیستی 

دهد. نقش توضیح می
ساختارهای عصبی و 

گیری ها را در شکلهورمون
-ها شناخته و ویژگیهیجان

های هر هیجان را توضیح 
 دهد.می

ر مبانی ها را از نظهیجان
زیستی بایکدیگر مقایسه 
کرده و ویژگی هریک را 

دهد. نقش توضیح می
نیمکره چپ و راست را در 

ها شناخته و بروز هیجان
کارکرد آنها را بایکدیگر 

-کند. اختاللمقایسه می

-های ناشی از نارساکنش

وری هر نیمکره را توضیح 
 دهد.می

 

 

 
 زبان وگفتار

نظام سلسله مراتبی 
گفتار، مناطق زبان و 

اختصاصی زبان در مغز، 
انواع ناگویی و کنش 
نیمکره راست و چپ 
برای زبان و گفتار  را 

 شناسد. می

ساختار زبان و گفتار را 
دهد. انواع توضیح می

ناگویی را نام برده و 
های هریک را بیان ویژگی

کند. ساختارهای عصبی می
گیری اصلی مؤثر در شکل

شناخته و زبان و گفتار را 
نقش هریک را توضیح 

 دهد.می

انواع ناگویی را بایکدیگر 
تواند مقایسه نموده و می

آنها را از یکدیگر تمیز دهد. 
ها کنش هریک از نیمکره

را در باره زبان و گفتار 
دهد و اختالل توضیح می

های زبان و گفتار ناشی از 
وری هر نیمکره را ناکنش

 دهد.تشخیص می

 

 
 حافظهیادگیری و 

با مبانی زیستی 
یادگیری و حافظه آشنا 

شود. انواع حافظه، می
یادزدودگی، نقش 
مناطق اصلی هر 
نیمکره در یادگیری و 

 داند. حافظه را می

انواع حافظه را نام برده و 
مبانی زیستی و ساختارهای 
عصبی مؤثر در هریک را 

دهد. نقش لب توضیح می
گیجگاهی و دستگاه کناری 

یری و حافظه را در یادگ
 کند.بیان می

انواع حافظه را با یکدیگر 
مقایسه کرده و ساختارهای 
عصبی مؤثر در هریک را 

نماید. نقش مشخص می
لب گیجگاهی و 
ساختارهای دستگاه کناری 
را در یادگیری و حافظه 

دهد و اختالل توضیح می
ناشی از آسیب هریک از 
این ساختارهای عصبی را 

 دهد. تشخیص می
 
 
 
 

های روانی و بیماری

-رابطه برخی از بیماری

های روانی را با مغز 
یادگرفته و نسبت به 
مبانی زیستی اختالل 

های ترس، اختالل
عاطفی، اختالل 

مبانی زیستی اختالل ترس، 
های عاطفی، اختالل

ی، آلزایمر و اسکیزوفرن
-پارکینسون را توضیح می

دهد . عالوه براین درمان 
دارویی هریک از این 

نقش ساختارهای عصبی 
مرکزی، دستگاه کناری و 

های شیمیایی را در هر ناقل
دهد. هر اختالل توضیح می

اختالل را از نظر مبانی 
زیستی و درمان مبتنی با 
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اسکیزوفرنی و بیماری  مغز
مغزی مانند آلزایمر و 
پارکینسون شناخت 

 کند. حاصل می

و مکانیسم آن بررسی کرده  ها را یادگرفته است.اختالل
اثربخش دارو را نیز توضیح 

 دهد. می

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 های تحقیق در آنشناسی فیزیولوژیک و روشفصل اول: تعریف روان 
 شناسی فیزیولوژیکتعریف روان -

 شناسی فیزیولوژیکتاریخچه روان -

 ارتباط مغز و رفتار -

 فیزیولوژیکشناسی های تحقیق روانروش -

 روش تهاجمی -الف
 روش تخریب  -8 
 روش تحریک -1
 نمای الکتریکی مغزموج -ب 
 گیریتاریخچه و شیوه اندازه -8
 مبانی فیزیولوژی اعصاب -1
 نمای الکتریکی مغزکاربرد بالینی موج -5
 پتانسیل مغز وابسته به رویداد -ج 
 های تصویر برداریروش -د  
 های پرتو نگاریروش -8
 گیری گردش خون نواحی مغزیروش اندازه -1
 گیری سوخت و ساز قند خونروش اندازه -5
 های مغناطیسیروش -4

 شرکت فعال در مباحث کالسی -8فعالیت یادگیری:        

 مطالعه منابع معرفی شده -1                             

 ندارد فعالیت عملکردی:      

 های دستگاه عصبیسلولفصل دوم:  ساختار و کنش 
 شیمی فیزیولوژی سلول –مبانی زیست  -

 ترکیبات شیمیایی سلول -

 های بزرگ و انتفال اطالعات زیستیمولکول -

 های بزرگوظایف مولکول -الف
 مراحل مولکولی وراثت -ب 
 سازی و رونویسیفرآیند همانند -ج 

 غشای سلول و وظایف آن -

 فشار اسمزیسلولی، نفوذپذیری و فضای برون -الف
 تبادل سلول با محیط اطراف خویش -ب 
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 تبادل اطالعات و مواد مورد نیاز درون سلول -ج 

 ساختار دستگاه عصبی -

 دستگاه عصبی پیرامونی -

 ساخت اعصاب -الف
 بندی تارهای عصبیطبقه -ب 
 های عصبیکنش عمومی سلول -ج 

 پتانسیل آرامش -

 پتانسیل فعالیت -

 انتشار پتانسیل فعالیت -

 شرکت فعال در مباحث کالسی -8فعالیت یادگیری:     

 مطالعه منابع معرفی شده -1                             
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس   

 فصل سوم: ساختار و کارکرد سیناپس
 ایصفحه محرکه عصبی ماهیچه -

 ساخت صفحه محرکه -الف
 پتانسیل صفحه محرکه -ب 
 های شیمیاییآزاد سازی ناقل -ج 
 کولین و گیرندگان آنناقل استیل -د 

 های شیمیایی تحریکی و بازداریسیناپس -

 سیناپسی تحریکیپتانسیل پس -الف
 سیناپسی بازداریپتانسیل پس -ب 

 های سیناپس شیمیاییناقل -

 سیناپس الکتریکی  -

 

 شرکت فعال در مباحث کالسی -8فعالیت یادگیری:      

 مطالعه منابع معرفی شده -1                             
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس     
 

 فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی
 دستگاه عصبی مرکزی  -

 ساخت و وظیفه مغز جلویی -الف
 دستگاه کناری -ب 
 مغز نهایی -ج 

 دستگاه عصبی خودمختار -

 پاراسمپاتیکچگونگی اثر دستگاه سمپاتیک و  -الف
 انتقال جریان عصبی در دستگاه عصبی خودمختار -ب 
 روش کار دستگاه عصبی خودمختار -ج 
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 فعالیت یادگیری:        
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8        
 مطالعه منابع معرفی شده -1       
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس       

 

 و هشیاریفصل پنجم: مکانیسم دقت، توجه 
 ارتباط دقت و توجه با رفتار -

 عنوان اختالل دقت و توجهنشانگان غفلت به  -

 آثار فیزیولوژیک دقت و توجه -

 اندازی دقت و توجهچگونگی راه -

 های پولوینارنقش هسته -الف
 هاارتباط دقت و توجه با حرکت چشم -ب 

 فعالیت یادگیری: 
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8           

 مطالعه منابع معرفی شده -1            
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس

 

 های زیستی و مکانیسم خوابفصل ششم: چرخه

 های زیستیچرخه -

 های زیستیانواع چرخه -8
 مبانی عصبی چرخه زیستی -1
 های چرخه زیستیاختالل -5

 مکانیسم خواب -

 سایکوفیزیولوژی مراحل خواب -

 خوابهای عصبی مکانیسم -

 مرحله خواب متعارف -

 مرحله خواب متناقض -

 عوامل مؤثر بر خواب -

 های خواباختالل -

 فعالیت یادگیری:     
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8      
  مطالعه منابع معرفی شده -1     

 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس
 

 فصل هفتم: انگیزش
 مفاهیم اساسی انگیزش -
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 انگیزه تشنگی -

 گرسنگی انگیزه -

 رفتار جنسی -

 انگیزه اکتسابی و تخدیرطلبی -

 مکانیسم زیست شیمیایی تخدیرطلبی -

 فعالیت یادگیری:    
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8        
 مطالعه منابع معرفی شده -1        

 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس    
 

 فصل هشتم: هیجان  
 سایکوفیزیولوژی هیجان -

 های هیجاننظریه -8

 اجتناب -1     

 ترس و بازداری رفتار -الف
 شدهاسترس و درماندگی آموخته -ب

 نزدیکی -5    
 افسردگی -4    
 رفتار پرخاشگری -3   

 کنترل پرخاشگری-الف     
 ها با پرخاشگریهای جنسی و ناقلارتباط هورمون -ب     
 های مخ با هیجانارتباط نیمکره -3  
 هاوری نیمکرهنارساکنش -الف   
 اختالل رفتار و فعالیت نیمکره ها -ب    

 فعالیت یادگیری:     
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8     
 مطالعه منابع معرفی شده -1     
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس   

 

 فصل نهم: زبان و گفتار 

 ساختار زبان و گفتار -

 در مغزمناطق اختصاصی زبان  -

 انواع ناگویی -

 ناگویی بروکا -8
 ناگویی ورنیکه -1 
 گشویند –ناگویی و الگوی ورنیکه  -5 
 ناگویی هدایتی -4 
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 ناگویی کلی-3 
 ناگویی حرکتی فراقشری -3 
 ناگویی حسی فراقشری -1 
 ها و ناشنوایانناگویی در دوزبانه -1 

 های مغز و تولید گفتارنیمکره -

 نیمکره چپبرتری زبان در  -8
 عملکرد نیمکره راست برای زبان و گفتار -1
 اثر تحریک مغز بر زبان و گفتار -5

 فعالیت یادگیری:       
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8         
 مطالعه منابع معرفی شده -1         

 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس

 

 فصل دهم: یادگیری و حافظه  

 یادگیری - 

 حافظه و انواع آن - 

 یادزدودگی - 

 ساختار عصبی و حافظه - 

 نطریه هب -الف 

 قشر تازه مخ و حافظه اخباری -ب 

 تحریک الکتریکی لب گیجگاهی -ج 

 لب گیجگاهی و حافظه اخباری - 

 هیپوکامپ و حافظه - 

 اجسام مخطط و حافظه روندی - 

 قشر تازه مغز و حافظه کاری - 

 و حافظههای مولکولی یادگیری مکانیزم - 

 یادگیری غیرارتباطی -الف 

 یادگیری ارتباطی -ب 

 دارانمدل یادگیری در مهره - 

 مبانی مولکولی حافظه درازمدت - 

 پروتئین سازی و تحکیم حافظه - 

 داروشناسی عصبی و حافظه - 

 فعالیت یادگیری:     
 شرکت فعال در مباحث کالسی -8     
 مطالعه منابع معرفی شده -1      

 به اختیار استاد درس عملکردی:فعالیت  
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 های روانییازدهم: مغز و بیماری فصل 

 اختالل ترس - 

 اختالل هراس - 

 اجباری –اختالل وسواسی  - 

 شناختی اختالل ترسمبانی زیست - 

 های ترسدرمان اختالل - 

 های عاطفیاختالل - 

 های عاطفیشناختی اختاللمبانی زیست - 

 شیوه درمان اختالل عاطفی - 

 اختالل اسکیزوفرنی - 

 درمان اسکیزوفرنی - 

 بیماری آلزایمر - 

 بیماری پارکینسون -      
 

 فعالیت یادگیری:       

 شرکت فعال در مباحث کالسی -3         

 مطالعه منابع معرفی شده -2         
 فعالیت عملکردی: به اختیار استاد درس 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 روش فعال ارائه شود و دانشجویان درمباحث کالسی شرکت فعال داشته باشند. ، بهاین درس بهتر است

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 شناسی فیزیولوژیک. تهران: انتشارات سمتخداپناهی، محمد کریم.)( روان
 منبع فرعی:

 صارمی. انشارات آستان قدس رضوی.اکبر رضا رجایی و علیشناسی فیزیولوزیک. ترجمه علیگراهام، رابرت .بی .)(روان 
 شناسی فیزیولوژیک. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نوراحمد وند، محمد علی.)(.روان

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 31ای، کوتاه پاسخ و تشریحی     های چهار گزینهصورت سؤالارزشیابی پایانی: به

 نمره 0بینی شده در کالس  های یادگیری و پیشدانشجو در فعالیتارزشیابی فرآیند: نظم و عملکرد 
 

 
 محمد حسین ساالری فرتدوین کننده : 
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 «مباحث اساسی در روان شناسی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: .3

دیگران دست یافت. روان شناسی، علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است و با کمک آن می توان به شناخت بهتری از خود و 
دانشجو معلمان در آغاز دوره کارشناسی، به صورت فشرده با مباحث اساسی علم روان شناسی آشنا می شوند و بده یدک دیددگاه    

 شناسدی  روان کلی از این رشته علمی دست پیدا می کنند.این درس مبنای آموختن دروس مهم دیگری نظیر روان شناسی رشدد، 
 و آسیب شناسی روانی است. دانشجویان با استفاده از مباحث روان شناسی بده شدناخت عمیدق    ی،شناسی اجتماع ، روانشخصیت

تری از ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان دست پیدا می کنند و از ایدن مباحدث بدرای بهبدود کیفیدت آمدوزش و ارائده خددمات         
 راهنمایی و مشاوره در محیط های آموزشی استفاده می کنند.

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  

 به فارسی: مباحث اساسی در روان شناسی 

  : essential issues in psychologyبه انگلیسی           

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

ضمن کسب دانش پایه در مورد مباحث اساسی روان شناسی، نقدش ایدن مباحدث را در شدناخت ویژگدی هدا و        
نیازهای دانش آموزان تحلیل و گزارش کند. همچنین  کاربرد مباحث اساسی روان شناسی را در انجدام خددمات   

موزش و ارتقای بهداشدت  راهنمایی و مشاوره در محیط های آموزشی مشخص کرده و از آن برای بهبود فرایند آ
 روانی دانش آموزان، خانواده های آنان و کارکنان مدرسه استفاده کند.

با مطالعه مباحث این رشته علمی به درک عمیق تری از توانایی ها، محدودیت ها و نیازهای شخصی دست پیددا  
رای یادگیری موفقیت آمیز کند و سطوح باالتری از خودشناسی را کسب کند. از آموخته های خود در این درس، ب

سایر دروس مرتبط با روان شناسی استفاده کند و ضمن برقرار کردن ارتباط میان مطالدب آموزشدی ایدن حدوزه،     
 شایستگی اساسی: یادگیری منسجم و سازمان یافته ای را به دست آورد.

Ck&pck  0 &3-2کررد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 

رویکردهای علمری  

اولیرره و معاصررر در 

 روان شناسی

با تاریخچده علدم روان   
شناسددی آشددنا شددده و  
نحددوه شددکل گیددری   
رویکردهدددای اولیددده و 
معاصر را در علدم روان  
شناسددددی بررسددددی و 

 گزارش نماید.

نقاط ضعف و قوت هر یک 
از این رویکردها را تحلیل و 

 گزارش نماید.

رونددددددد تغییددددددرات در 
 معاصدر  و اولیه رویکردهای

شناسدددی  روان علدددم در را
مددورد تحلیددل قددرار داده و 
رویکردهای نوین این حوزه 

 را پیش بینی کند. 

مبرررانی زیسرررت  

شناختی احسراس،  

 ادراک و رفتار

 

دانش پایه را در زمینده  
ارتبدداط میددان بدددن و  

 روان کسب نماید.

ارتبددداط میدددان یکدددی از  
فرایندهای روانی را با مبانی 
فیزیولوژیددک آن در قالددب  

 ارائه نماید.یک تصویر 

نقش قسمت های مختلدف  
دسددددتگاه عصددددبی را در 
فرایندهای روانی در قالدب  
یک چارت خالصه کرده و 

 ارائه دهد.
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موضروعات مطررح   

در علررررررم روان 

شناسرری) رشررد،  

یادگیری، انگیزش، 

 شخصیت و ......(

 

با موضوعات مطرح در 
علم روان شناسی آشدنا  
شده و نقش هر یک از 
ایددددن مباحددددث را در 

خت انسددان مددورد شددنا
 تحلیل قرار دهد.

یکی از مباحث اساسی علم 
روان شناسدددی را انتخددداب 
کرده و نظریه های مطدرح  
در آن را با یکدیگر مقایسده  

 نماید.

کاربرد یکی از مباحث روان 
شناسددددی را در محددددیط  
آموزشی تحلیل و گدزارش  

 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: روان شناسی چیست؟  
 گستره روان شناسی -

 رویکردهای اولیه به روان شناسی -

 رویکردهای معاصر به روان شناسی -

 رویکردی مثبت به روان شناسی -

 مشاغل و تخصص های روان شناسی -

 

 فعالیت یادگیری:

 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی3

 ا( بررسی نقاط ضعف و قوت رویکرده1
 ( شناسایی روند تغییرات در رویکردهای مطرح در علم روان شناسی و بررسی دالیل آن5

 فعالیت عملکردی:    
 ارائه جدول مقایسه رویکردهای اولیه و معاصر روان شناسی از نظر پاسخ به پرسش های اساسی این حوزه (8

 

 فصل دوم: روش های علمی روان شناسی
 کشف روان شناسی به عنوان یک علم -

 انواع تحقیق -

 تحلیل و تفسیر داده ها -

 چالش های تحقیق -

 :یادگیری فعالیت

 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (3

 ( مقایسه یافته های انواع مختلف تحقیق1

 ندارد : عملکردی فعالیت

 

 فصل سوم: مبانی زیست شناختی رفتار

 دستگاه عصبی و سلول های عصبی -

 کارکردهای آنساختار مغز و  -
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 دستگاه درون ریز -
 الگوی ژنتیکی و تکاملی رفتار -

 :یادگیری فعالیت
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (8
 ( جستجو و ارائه تصاویر و فیلم های آموزشی در کالس همراه با پاسخ به پرسش های سایر دانشجویان1
 ندارد:  عملکردی فعالیت 

 

 انسانفصل چهارم: رشد 
 رشد پیش از تولد -
 رشد جسمی، شناختی، اجتماعی/ هیجانی در دوران کودکی -
 نوجوانی دوران در هیجانی/ اجتماعی شناختی، جسمی، رشد  -
 بزرگسالی و پیری دوران در هیجانی/ اجتماعی شناختی، جسمی، رشد -

 :یادگیری فعالیت
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (8
 دانشجویان سایر های پرسش به پاسخ با همراه کالس در آموزشی های فیلم و تصاویر ارائه و جستجو( 1

 :عملکردی فعالیت
 بررسی یک مورد) یک کودک یا نوجوان( از نظر ویژگی های تحولی بر اساس آموخته های این فصل  (8

 

 )با توجه به محدود بودن زمان این مبحث به صورت خالصه ارائه می شود.( فصل پنجم: احساس و ادراک

 دنیا را چگونه احساس و ادراک می کنیم؟  -
 دستگاه بینایی -
 دستگاه شنوایی -
 سایر حس ها -
 ادراک و روان شناسی عوامل انسانی -

 :یادگیری فعالیت

 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه(8
 انیدانشجو ریسا یها پرسش به پاسخ با همراه کالس در یآموزش یها لمیف و ریتصاو ارائه و جستجو( 1

 ندارد:  عملکردی فعالیت

 

 .(شود می ارائه خالصه صورت به مبحث این زمان بودن محدود به توجه با)فصل ششم: حاالت هشیاری
 ماهیت هشیاری -

 خواب و رویا -

 هیپنوتیزم -

 مراقبه -

 گردانداروهای روان  -

 پدیده های فراروانی -

 :یریادگی تیفعال
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 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
 انیدانشجو ریسا یها پرسش به پاسخ با همراه کالس در یآموزش یها لمیف و ریتصاو ارائه و جستجو( 1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال

 

 فصل هفتم: یادگیری
 اانواع یادگیری  -
 کالسیکشرطی شدن   -
 شرطی شدن کنشگر  -
 یادگیری مشاهده ای -
 عوامل شناختی در یادگیری -
 عوامل زیست شناختی و فرهنگی در یادگیری  -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8
 انیدانشجو ریسا یها پرسش به پاسخ با همراه کالس در یآموزش یها لمیف و ریتصاو ارائه و جستجو( 1
 ( ارائه مثال برای انواع یادگیری با توجه به تجارب روزانه5

 :  یعملکرد تیفعال
 ارائه جدول برای روشن شدن نقش هر نوع یادگیری در زندگی انسان با توجه به دوره سنی افراد (8

 

 فصل هشتم: حافظه

 ماهیت حافظه -
 رمزگردانی حافظه -
 اندوزش حافظه -
 بازیابی حافظه -
 حافظه فعال، حافظه درازمدت و حافظه ضمنی -
 فراموشی -
 راهبردهای حافظه و مطالعه -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8
 ( نقد و تحلیل راهبردهای بهبود حافظه و ارائه راهبردهای خالقانه1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال

 

 فصل نهم: زبان واندیشه
 و ارتباط زبان  -
 تشکیل مفهوم  -
 حل مسئله  -
 تفکر انتقادی، استدالل و تصمیم گیری -
 زبان و اندیشه -
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 فراگیری زبان و تحول زبانی -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8
 ( مشاهده توانایی های زبانی یک کودک و مقایسه با مباحث آموخته شده1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال

 

 فصل دهم: هوش
 ماهیت هوش  - 

 هوش آزمایی  - 

 علوم عصب نگر و هوش  - 

 نظریه هوش های متعدد  - 

 حدود هوش و خالقیت  - 

 تاثیر وراثت و محیط  - 

 :یریادگی تیفعال 

 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8 

       قوت و ضعف نقاط یبررس و هوش یها هینظر در راتییتغ روند یبررس( 1     

 ندارد : یعملکرد تیفعال 

  

 فصل یازدهم: انگیزش و هیجان
 رویکردهای انگیزش -

 گرسنگی ) به طور خالصه( -

 میل جنسی ) به طور خالصه( -

 انگیزه های شناختی اجتماعی -

 هیجان -

 عوامل شناختی، رفتاری و اجتماعی/ فرهنگی در هیجان -

 :یریادگی تیفعال 
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 ارائه پیشنهادات کاربردی در زمینه استفاده از انگیزه های شناختی اجتماعی دانش آموزان در کالس درس (1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال 

 

 فصل دوازدهم: شخصیت
 نظریه های شخصیت   -

 دیدگاه های روان پویایی  -

 ی رفتاری و شناختی اجتماعیها دگاهید  -
 دیدگاه های شناختی -
 ی انسانگراها دگاهید  -
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 دیدگاه های صفتی -
 شخصیت سنجی -

 :یریادگی تیفعال 
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 مقایسه  نظریه های شخصیت و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آنها (1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال 

 

 فصل سیزدهم: اختالالت روانی
 نابهنجارتعریف رفتار  -
 اختالالت اضطرابی -
 اختالالت گسستی  -
 اختالالت خلقی -
 اسکیزوفرنی -
 اختالالت شخصیت -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (3

 مشاهده یک مورد مبتال به یکی ازاختالالت روانی و مقایسه مشاهدات با آموخته های نظری  (1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال

 

 فصل چهادهم: درمان اختالالت روانی 
 درمان های زیست شناختی -

 روان درمانی -

 رویکردهای اجتماعی فرهنگی و درمان -

 اثربخشی روان درمانی -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (3

 تحلیل نقش مکمل روش های درمانی برای بهبود شرایط مراجع (1

 ندارد  :یعملکرد تیفعال

 

 فصل پانزدهم: فشار روانی، کنار آمدن و سالمتی
 روان شناسی سالمتی -

 فشار روانی و منشا آن -

 پاسخ به فشار روانی  -

 فشار روانی و بیماری -

 راهبردهای کنار آمدن -
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 زندگی سالم -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 :  یعملکرد تیفعال
 فشار روانی بر روی دانشجویان و پیشنهاد راهبرد های کنار آمدن سازگارانه با این منابع شناسایی منابع (8

 

 فصل شانزدهم: روان شناسی اجتماعی
 تفکر اجتماعی -

 نفوذ اجتماعی روابط میان گروهی -

 تعامل اجتماعی  -

 تغییر نگرش، قانع سازی و درونی سازی -

 :یریادگی تیفعال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 :عملکردی تیفعال

دانشجویان با استفاده از مطالب آموخته شده، طرحی را برای تغییر نگرش دانش آموزان در یک زمینه واقعی پیشنهاد مدی   (8

 کنند.

 

        قابل توجه اساتید محترم: با توجه به اینکه اغلب سرفصل های این درس در تدرم هدای بعدد در قالدب دروس مسدتقل بده

 ارائه می شود، این فصول به صورت خالصه و فصول غیر تکراری با تفصیل بیشتر تدریس شود.دانشجویان 

 

 . راهبردهای تدریس0 
تدارک دیدن فرصت های یادگیری نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری همراه بدا مشدارکت دانشدجویان و    

گروهی دانشجویان فرصت های یادگیری غیدر مسدتقیم و    تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. کار
غیر رسمی را فراهم می آورد. فعالیت های عملکردی بکارگیری آموخته های نظری را در موقعیدت هدای واقعدی آموزشدی     

 ممکن می سازد.

 منابع آموزشی .1

 منابع اصلی:
 مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر رسا ( زمینه روان شناسی ) جلد اول و دوم( ترجمه8501سانتراک، جان دبلیو. ) -

ترجمه مهدی گنجی و حمزه گنجی. تهدران: نشدر    (دوم و اول جلد)  یشناس روان نهیزم( 8501اتکینسون و هیلگارد. ) -

 ساواالن

 ی ترجمه دکتر محمد تقی براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشدشناس روان نهیزم( 8508) .همکاران و نسونیاتک -

 و نسدون یاتک یشناسد  روان نده یزم( 8501. الفتوس، جفری.  فردریکسدون، باربدارا. و  واگندار، ویلدم. )    هکسما، سوزان -

 ( ترجمه دکتر حسن رفیعی و دکتر محسن ارجمند. تهران: انتشارات ارجمنداول جلد.  ) لگاردیه

 منبع فرعی: 

 محمدی. تهذان: نشر روان( روان شناسی عمومی)جلد اول و دوم( ترجمه یحیی سید 8509کاالت، جیمز. ) -
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 دکتر حمزه گنجی. نشر ویرایش ترجمه( دوم و اول جلد)( روان شناسی عمومی 8510راتوس، اسپنسر. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 81: آزمون ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، چند گزینه ای و ترکیبی( از مباحث نظری ترم ارزشیابی پایانی

 4آزمون میدان تدرم   –نمره  1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی  ارزشیابی فرآیند:

 نمره

 نمره 1مجموعه تکالیف عملکردی  ارزشیابی پوشه کار:

 
 
 

 سایر نکات
 

 سهیال فرتاش تدوین کننده :
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 «(3روانشناسی تحولی)»سرفصل درس 

 :معرفی درس و منطق آن.3
روانشناسی تحولی دریچه عظیمی بر روی روانشناسی جدید گشوده است و فرآورده های آن، دانش ما را غنی تر ساخته و 
زمینه های کاربرد روانشناسی را عمیقا توسعه بخشیده است. روانشناسی تحولی علم بررسی و مطالعه پدیدایی فرایندهای 

 های روانی، چگونگی تحول آنها و نقطه انتهایی تحول آنهاست. روانی در طول رشد است. یعنی مطالعه منشاء ساخت
شناخت مبنا و تحول رفتار فرد از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی از اهداف مهم این درس به شمار می آید. در این راستا 

ستیابی به ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم پایه، روش شناسی و نظام های تحولی بنیادی همچنین د
یک درک کلی و اجمالی از دوره های پیش تولدی و کودکی مورد نظر است. تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان 
توانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی تحولی و تطبیق آن با نیازهای خود و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات 

فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء سالمت روانی دانش آموزان را با بهره گیری از راهنمایی و پرورشی را کسب نموده و 
 ظرفیت های محیط زندگی، طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

پیشنیاز: مباحث اساسی 

 در روانشناسی

 نحوه تدریس: 

 نام درس: 

 (3به فارسی:  روانشناسی تحولی) 

 Developmental Psychology(1به انگلیسی: ) 

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

با مطالعه پدیدایی فرایندهای روانی در طول رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به 
مدارس، تحول رفتار کودک از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی را خصوص ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی در 

مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های آموزشی، 
 پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید.

ه ها، مبنا، چگونگی تحول و نقطه انتهایی ساختار برنامه درسی روانشناسی تحولی، شامل مبانی، اصول، نظری
تحول فرایندهای روانی در سطوح بدنی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی را تحلیل نماید. با مقایسه دوره 
های تحولی پیش تولدی، نوزادی، کودکی اول، کودکی دوم و کودکی سوم، نیازهای آنان را بهتر درک نمایند و 

دمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را در موقعیت های آموزشی و پرورشی طراحی و متناسب با این نیازها خ
 استفاده نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

دانش واطالعات 

مربوط به مفاهیم 

 اساسی تحول

 

در مورد مفاهیم اساسی 
تحول در فرایندهای 
روانی در طول رشد 
صرفا اطالعات ارائه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.

مفاهیم اساسی تحول و 
رشد فرایند های روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

سی تحول و مفاهیم اسا
رشد فرایندهای روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.
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نظام ها و نظریه 

های روانشناسی 

 تحولی

 

در مقایسه نظام ها و 
نظریه های تحولی، 

اظالعات و دانش صرفا 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

 گزارش نموده است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی تحولی  و 
ژنتیک را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

 نموده است.

ی نظام ها و نظریه ها
روانشناسی تحولی  و 
ژنتیک و تفاوت و تشابه 
آنها را مورد مقایسه قرار 
داده و مورد تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار می 
دهد و یافته ها و دست 
آوردهای خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

 است.

شناخت و بررسی 

پدیدایی شکلی و 

کنشی دوره های 

 تحولی

در موضوع شناخت 
ولی، دوره های تح

صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

موضوع شناخت و یررسی 
پدیدایی دوره های تحولی 
را از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 

نموده  گزارش منسجم ارائه
 است.

دوره های پدیدایی تحول 
شکلی و کنشی را از لحاظ 
ویژگی، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تجلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه داده است.

شناخت و بررسی 

پدیدایی شکلی و 

کنشی سطوح 

تحول)بدنی، 

شناختی، عاطفی، 

 اجتماعی و اخالقی(

در موضوع تحول 
جسمانی، شناختی، 
عاطفی، اجتماعی و 
اخالقی دانش و 
اطالعات موجود در 
متون را صرفا گردآوری 
و دالیل و استدالالت 
خود را در قالب یک 
گزارش ارائه نموده 

 است.

در موضوع تحول جسمانی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی 

ی دانش و اطالعات و اخالق
موجود از لحاظ ویژگی ها، 
تفاوت ها و شباهت ها مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
تفاوت ها و شباهت ها را 
بدون تجزیه و تحلیل در 
قالب یک گزارش ارائه 

 نموده است.

در موضوع تحول جسمانی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی 
و اخالقی دانش و 
اطالعات موجود در متون 

لحاظ ویژگی، تفاوت را از 
ها و تشابهات با یکدیگر 
مورد مقایسه و تجزیه 
وتحلیل قرار داده و 
استدالالت خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .1

 فصل اول: مفاهیم اساسی در روانشناسی تحولی و رشد
 و تشابه مفاهیم تحول و رشدمفهوم تحول، مفهوم رشد، تفاوت  -

 تعریف روانشناسی تحولی -

 تعریف روانشناسی ژنتیک -

 تعریف روانشناسی کودک و مقایسه آن با روانشناسی تحولی یا ژنتیک -

 مفهوم مرحله در روانشناسی تحولی و فیزیولوژیک -
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 تاریخچه روانشناسی تحولی -

 فعالیت یادگیری:
 های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش  (4

 تکمیل جدول روند تغییرات آموزش روانشناسی تحولی و شناسایی دالیل آن (3

 مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت (3

 مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد (1

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 روانشناسی علمیفصل دوم: دیدگاهها و روش های 
 دیدگاه طبیعت نگری و روش تجربی -

 دیدگاه انسان نگری و روش بالینی -

چهار چوب روش شناختی بررسی های تحولی در سطح شکل گیری طرح های مبتنی بر همبستگی، طرحهای  -

 آزمایشی و طرح های مبتنی بر تک بررسی-تجربی

)مشاهده طبیعی، مشاهده ساخت دار(، مشاهده چهار چوب روش شناختی بررسی های در سطح گرد آوری داده ها -

 تعامل و مشاهده فرا تحلیلی

 فعالیت های یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (4

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (3

 معلم و شاگردمشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی  (3

 فعالیت های عملکردی
 تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و روش های روانشناسی علمی (1

 

 فصل سوم: نظام ها و نظریه های بنیادی روانشناسی تحولی
 دیدگاه فطری نگر -

 نظام گزل -

 نظام پیاژه -

 نظریه زیگموند فروید -

 فعالیت های یادگیری
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 مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های  (5

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (4

 تهیه جدول مقایسه نظام ها و نظریه های بنیادی روانشناسی تحولی (3

 فعالیت های عملکردی     
 طراحی شیوه های استفاده از نظام ها و نظریه های بنیادی تحولی در فرایند راهنمایی و مشاوره (1

 

 های تحولی از نطفه تا پایان کودکی فصل چهارم: بررسی اجمالی دوره 

 در سطح نمو یا تغییرات کالبد شناختی و فیزیولوژیک، مراحل نمو پیش تولد و شرایط زیستی درون رحمی پیش تولدی:        

 دوره تخمک بارور)زیگوت( -

 دوره رویانی -

 دوره جنینی -

 مفهوم، گستره و سطوح تغییرات گوناگون و همه جانبه از تولد تا پایان زندگی پس از تولد:

 کودکی اول) نوزادی، شیرخوارگی( -

 کودکی دوم)کودکی میانه( -

 کودکی سوم)کودکی پایانی( -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 تحولیمطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی  (1

 تهیه جدول یا نمودار خالصه دوره های تحولی و ویژگی های آنها از نطفه تا پایان کودکی (5

 فعالیت عملکردی
هر دانشجو دوره های تحولی، بحران ها و موفقیت های تحولی زندگی خود را ترسیم نماید)بدون نوشتن مطلب( و آن  (8

 را در کالس ارائه بدهد.

 

 فصل پنجم: سطوح تحول و نمو
 تحول و نمو بدنی -

 تحوی شناختی -

 تحول عاطفی و هیجانی -

 تحول اجتماعی -
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 تحول اخالقی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (4

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (3

اجتماعی و اخالقی از نطفه تا پایان  تهیه جدول یا نمودار خالصه ویژگی ها و کیفیت تحوالت بدنی، شناختی، عاطفی، (3

 کودکی

 نداردفعالیت عملکردی: 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .5

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
رح شده است. انجام فعالیت های عملکردی همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مط

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز 
 مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 سی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: انتشارات سمت( روانشنا8501منصور، محمود) -

از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی. تهران: انتشارات  1( روانشناسی ژنتیک8501منصور، محمود. دادستان، پریرخ) -

 سمت

 باران( روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی.)جلد اول( ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارس8515برک، لورا) -

 منبع فرعی:
 -    Thampson, D., Hogan, J.D., Clark, P.M.(2012). Development psychology in 

historical                                              perspective. John willey and sons Inc 
- Quinn, P.slater, A.M. (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic 

studies. Sage publication Ltd. 

- Kail. R.V. Cavanaugh, J.C.(2012).Human development: a life spans view. 

Cengage learning press. 

- Kerig, P.K., schulz. M.S. Hauser, S.T. (2012). Adolesence and beyond: Family 

process and development. Oxford University press. 

- Sogate, S.Reesse, E. (2012). Contemporary Debates in childhood education 

and development. Routledge press. 

- Mitchdl, P.Zigler, F. (2011). Fundamentals of developmental psychology. 

Psychology  press. 
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- Miller, P. (2011). Theoris of developmental psychology worth publishers, in 

corporated. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 5بینی شده کالسی نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 1مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 است. ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده

 سایر نکات
 

 جمشید جرارهتدوین کننده : 
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 «(2روانشناسی تحولی)»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:

روانشناسی تحولی دریچه عظیمی بر روی روانشناسی جدید گشوده است و فرآورده های آن، دانش ما را غنی تر ساخته و 
توسعه بخشیده است. روانشناسی تحولی علم بررسی و مطالعه پدیدایی فرایندهای  زمینه های کاربرد روانشناسی را عمیقا

 روانی در طول رشد است. یعنی مطالعه منشاء ساخت های روانی، چگونگی تحول آنها و نقطه انتهایی تحول آنهاست.
ر می آید. در این راستا شناخت مبنا و تحول رفتار فرد از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی از اهداف مهم این درس به شما

ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم پایه، روش شناسی و نظام های تحولی بنیادی همچنین دستیابی به 
یک درک کلی و اجمالی از خطوط تحول از نوجوانی تا مرگ مورد نظر است. تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان 

روانشناسی تحولی و تطبیق آن با نیازهای خود و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات  توانایی تحلیل برنامه درسی
راهنمایی و پرورشی را کسب نموده و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء سالمت روانی دانش آموزان را با بهره گیری از 

 ظرفیت های محیط زندگی، طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 (8پیشنیاز: روانشناسی تحولی)

 نام درس: 

 (1به فارسی:  روانشناسی تحولی) 

 Developmental Psychology(2به انگلیسی: ) 

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

طول رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به با مطالعه پدیدایی فرایندهای روانی در 
خصوص ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی در مدارس، تحول رفتار دوره نوجوانی تا بزرگسالی و پیری را از لحاظ 

اجعان پدیدایی شکلی و کنشی مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهای فعلی دانش آموزان یا مر
 در موقعیت های آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید.

ساختار برنامه درسی روانشناسی تحولی، شامل مبانی، اصول، نظریه ها، مبنا، چگونگی تحول، نقطه انتهایی 
 تحول فرایندهای روانی و نمو بدنی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی را تحلیل نماید.

با مقایسه موضوع های اساسی تحول و ویژگی های دوره های تحولی نوجوانی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی و  
پیری، نیازهای آنان را بهتر درک نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را به دانش 

تماعی محل سکونت و خدمت خود طراحی و آموزان و والدین در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی و اج
 استفاده نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

موضوع های 

 اساسی تحول

 

در مورد موضوعات  
اساسی تحول در 
فرایندهای روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 

حاصل از ارائه تحلیل 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.

موضوعات اساسی تحول و 
رشد فرایند های روانی و 
تفاوت و تشابه مباحث  را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

مباحث اساسی تحول و 
رشد فرایندهای روانی و 
 تفاوت و تشابه مفاهیم و
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.
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نظام ها و نظریه 

های روانشناسی 

 تحولی

 

در مقایسه نظام ها و 
نظریه های تحولی، 
صرفا اظالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 

مقایسه و تحلیل بدون 
این دیدگاه ها، آن را 

 گزارش نموده است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی تحولی  و 
ژنتیک را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

 نموده است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی تحولی  و 
به ژنتیک و تفاوت و تشا

آنها را مورد مقایسه قرار 
داده و مورد تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار می 
دهد و یافته ها و دست 
آوردهای خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

 است.

شناخت اجمالی  

پدیدایی شکلی و 

کنشی از نوجوانی 

 تا مرگ

در موضوع شناخت 
دوره های تحولی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

موضوع شناخت و یررسی 
پدیدایی دوره های تحولی 
را از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 

قالب یک  خود را در
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

دوره های پدیدایی تحول 
شکلی و کنشی را از لحاظ 
ویژگی، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه داده است.

شناخت اجمالی 

پدیدایی شکلی و 

کنشی سطوح 

تحول)بدنی، 

شناختی، عاطفی، 

 اجتماعی و اخالقی(

در موضوع تحول 
جسمانی، شناختی، 
عاطفی، اجتماعی و 
اخالقی دانش و 
اطالعات موجود در 
متون را صرفا گردآوری 
و دالیل و استدالالت 
خود را در قالب یک 
گزارش ارائه نموده 

 است.

در موضوع تحول جسمانی، 
ی، عاطفی، اجتماعی شناخت

و اخالقی دانش و اطالعات 
موجود از لحاظ ویژگی ها، 
تفاوت ها و شباهت ها مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
تفاوت ها و شباهت ها را 
بدون تجزیه و تحلیل در 
قالب یک گزارش ارائه 

 نموده است.

در موضوع تحول جسمانی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی 
و اخالقی دانش و 

عات موجود در متون اطال
را از لحاظ ویژگی، تفاوت 
ها و تشابهات با یکدیگر 
مورد مقایسه و تجزیه 
وتحلیل قرار داده و 
استدالالت خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .6

 فصل اول: موضوعات اساسی در روانشناسی تحولی و رشد
 وراثت یا محیط در رشد و تحول نقس -

 گسستگی یا پیوستگی تحول -

 تعامل یا عدم تعامل زمینه های مختلف سازمان روانی  -

 نقش کودک در تحول)فعال یا غیر فعال بودن کودک( -

 منشاء تفاوت های فردی و ابعاد آن -
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 فرهنگی در میزان و شکل تحول-نقش بافت اجتماعی -

 فعالیت یادگیری:
 کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های  (1

 تکمیل جدول روند تغییرات آموزش روانشناسی تحولی و شناسایی دالیل آن (0

 مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت (89

 مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد (88

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 : دیدگاهها و نظریه های روانشناسی تحولیفصل دوم
نظریه های روان پویشی: روان تحلیل گری)روانشناسان من، نظریه آنا فروید، نظریه هاینس هارتمن، نظریه های  -

 اجتماعی-روابط شیء، نظریه مالنی کالین(، نظریه روانی

 نظریه های رفتاری نگر و یادگیری -

 اندامی -ینظریه های نمو یافتگی: نشو و نمای عصب -

 نظریه های خبرپردازی -

 نظریه های سازشی: درونسازی عملیاتی پیاژه ای -

 اجتماعی(: نظریه بافتاری برون فن برنر-نظریه های بافتاری)فرهنگی -

 بوم شناختی(: نظریه دلبستگی جان بالبی و اهمیت بافت مذهبی در تحول -نظریه های رفتار شناسی طبیعی)بافتاری  -

 موضوع ها و مطابقت فرهنگی آنها هم نمایی نظریه ها و -

 فعالیت های یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (1

 مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد (0

 فعالیت های عملکردی
 جدول مقایسه دیدگاهها و نظریه های روانشناسی تحولیتهیه  (5

 

 فصل سوم: بررسی اجمالی دوره های تحول از نوجوانی تا مرگ
 نوجوانی)نوجوانی اول، نوجوانی دوم، نوجوانی سوم( -

 بزرگسالی: اوایل بزرگسالی)جوانی(، اواسط بزرگسالی)میانسالی(، اواخر بزرگسالی)سالخوردگی و پیری( -
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 یادگیریفعالیت 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (3

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (1

 تهیه جدول مقایسه دوره های تحولی از نوجوانی تا مرگ (1

 فعالیت عملکردی     
 بررسی و طراحی فرایند رشد و تحول یک دوره تحولی فرد به صورت میدانی (5

 

 سطوح تحول و نموفصل چهارم: 
 تحول و نمو بدنی -

 تحوی شناختی -

 تحول عاطفی و هیجانی -

 تحول اجتماعی -

 تحول اخالقی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی (1

بدنی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی از نطفه تا پایان تهیه جدول یا نمودار خالصه ویژگی ها و کیفیت تحوالت  (0

 کودکی

 نداردفعالیت عملکردی: 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .1

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های 

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز 
 مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 ( روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی.)جلد دوم( ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران8515لورا)برک،  -

از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی. تهران: انتشارات  1( روانشناسی ژنتیک8501منصور، محمود. دادستان، پریرخ) -

 سمت



 

98 

 

 

 منبع فرعی:
 -    Thampson, D., Hogan, J.D., Clark, P.M.(2012). Development psychology in 

historical                                              perspective. John willey and sons Inc 
- Quinn, P.slater, A.M. (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic 

studies. Sage publication Ltd. 

- Kail. R.V. Cavanaugh, J.C.(2012).Human development: a life spans view. 

Cengage learning press. 

- Kerig, P.K., schulz. M.S. Hauser, S.T. (2012). Adolesence and beyond: Family 

process and development. Oxford University press. 

- Sogate, S.Reesse, E. (2012). Contemporary Debates in childhood education 

and development. Routledge press. 

- Mitchdl, P.Zigler, F. (2011). Fundamentals of developmental psychology. 

Psychology  press. 

- Miller, P. (2011). Theoris of developmental psychology worth publishers, in 

corporated. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 5نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 1مجموعه تکالیف عملکردی یابی پوشه کار: ارزش

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 جمشید جراره تدوین کننده : 
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 «آسیب شناسی اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:3
بررسی علل،  ی بهعلم رشته نیاآسیب شناسی اجتماعی، علم مطالعه و ریشه یابی نابهنجاری ها و بی نظمی های اجتماعی است. 

 ،یخودکش نظیر اعتیاد، کج رفتاری های اقتصادی، طالق،شیوه های پیشگیری و درمان آسیب ها و نابسامانیهای اجتماعی 
روسپیگری و .... می پردازد. دانشجو معلمان در جریان این درس با علل زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی موثر بر شکل 

زی محیط اجتماعی مدرسه گیری و شیوع آسیب های اجتماعی آشنا می شوند و در جهت پیشگیری اولیه این آسیب ها از طریق بهسا
 دیبا ها یرفتار کج وعیش و بروز از یریجلوگ یبرا و است درمان از تر عاقالنه و تر آسان یریشگیپ که آموزند یم فعال می شوند. آنها

 طیمح یساز سالم یبرا را یموثر اقداماتدانشجویان  منظور نیا یبرا .برداشت انیم ازشناسایی کرد و  را آن یاجتماع های نهیزم
و توانایی اجرای این طرح ها را در محل خدمت خود کسب می کنند. دانشجویان در این  کنند یم یطراح مدرسه و خانواده یاجتماع
 نیا هیاول یها نشانه به نسبت و شوند یم آشنا دینوپد یاجتماع یها بیآس خصوصا یاجتماع یها بیآس مختلف یها گونه بادرس 

  .دهند یم نشان تیحساس یآموزش یها طیمح در ها بیآس

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

پیشنیاز: آسیب شناسی 

 2روانی 

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: آسیب شناسی اجتماعی

  social pathologyبه انگلیسی:        

 :دانشجو قادر خواهد بوداهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب های اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کند و نقش هر یک از سه سطح اثرات  
پیشگیری را در کنترل آسیب های اجتماعی تحلیل و گزارش کند. با توجه به تبیین های زیست شناختی، روان 

ی، سهم هر یک از این عوامل را در بروز آسیب های اجتماعی تحلیل و شناختی و جامعه شناختی آسیب های اجتماع
گزارش نماید. ضمن آشنایی با گونه های مختلف آسیب های اجتماعی، برنامه هایی را برای بهسازی محیط خانواده و 

 مدرسه طراحی کند و  به اجرا در آورد. 
 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

اهداف آسیب 

 شناسی اجتماعی

 

مقصود از پیشگیری 
اولیه ، ثانویه و ثالثیه 
آسیب های اجتماعی را 
تشخیص داده و گزارش 

 می نماید.

اثرات سه سطح پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی را 
مقایسه کرده و مزایای هر 
یک از سطوح را مورد تحلیل 

 قرار می دهد.

ای برای کاهش آسیب ه
 سهاجتماعی طرحی را برای 

پیشگیری در یک  سطح
محیط آموزشی پیشنهاد می 
کند و می تواند در قالب یک 
برنامه مدون، آن را به اجرا 

 در آورد.

 ستیز یها تبیین

 روان ،یشناخت

 جامعه و یشناخت

 یها بیآس یشناخت

 ستیز یهابا نظریه 
 یشناخت روان ،یشناخت

 بیآس یشناخت جامعه و
ی آشنا شده اجتماع یها

ارتباط و اثرات متقابل عوامل 
زیستی، روانی و اجتماعی 

ی را اجتماع یها بیآس
تحلیل می کند و  رویکرد 

 با توجه به نقش عوامل
 یاجتماع و یروان ،یستیز
نامه ی، براجتماع یها بیآس

مداخله ای را برای یک 
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 یاجتماع

 

و می تواند آنها را 
 گزارش نماید.

تلفیقی نسبت به این عوامل 
 را کسب کرده است. 

 بیآس کیس درگیر در یک
ی طراحی و مراحل اجتماع

اجرایی آن را مشخص می 
 کند.

گونه های آسیب 

 های اجتماعی

 

با شکل های مختلف 
آسیب های اجتماعی 
آشنا شده است و می 
تواند ویژگی های هر 
یک از آنها را گزارش 

 نماید.

 و یروان ،یستیز عوامل
 بیآس از ی هر یکاجتماع

ی را مشخص اجتماع یها
می کند و می تواند سهم هر 
یک از این عوامل را در 
شکل گیری آسیب مورد 

 تحلیل قرار دهد.

برای فردی که درگیر یک 
 آسیب اجتماعی شده است،

 عوامل هیکل گرفتن نظر در با
برنامه مدونی را   ساز، نهیزم

 مراحلطراحی می کند و 
می  مشخص را آن ییاجرا
  .کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت1

 

 فصل اول: آسیب شناسی اجتماعی چیست؟   
 چیستی آسیب شناسی اجتماعی، تعریف ها و مفهوم ها -  
 کج رفتاری و جرم -  
 یرفتار کج یاجتماع راتیتاث -  
 اهداف آسیب شناسی اجتماعی -  

  :یریادگی فیتکال   

 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 مقایسه اثربخشی پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب های اجتماعی (1

 ندارد :یعملکرد فیتکال   
 

 فصل دوم: چرا مردم کج رفتاری می کنند؟   
 تعریف کج رفتاری -  
 اثبات گرایی و کج رفتاری -  
 برساخت گرایی و کج رفتاری -  
 رویکرد تلفیقی درتعریف کج رفتاری -  
 دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری -  
 پارادایم اثبات گرا -  
 پارادایم بر ساخت گرا -  

  :یریادگی فیتکال   
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8    
 ندارد :یعملکرد فیتکال   
 

 فصل سوم: عوامل موثر در کج رفتاری جرم   
 آسیب شناسی خانواده -  
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 آسیب شناسی مدرسه -  
 آسیب شناسی گروه همساالن -  
 آسیب شناسی وسایل جمعی -  
 عوامل محیطی کج رفتاری و جرم -  
 بزهکاری کودکان -  
 بزهکاری نوجوانان و جوانان -  
 جرم بزرگساالن  -  

  :یریادگی فیتکال   
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8   
 ندارد :یعملکرد فیتکال   
 

 فصل چهارم: آسیب شناسی تغییر و نظام گسیختگی اجتماعی   
 تعریف آسیب شناسی تغییر  -  
 گسست فرهنگی  -  
 بی اعتمادی، از خود بیگانگی، ناتوانی  -  
 پس افتادگی فرهنگی  -  
 بی سازمانی اجتماعی  -  
 کشاکش اجتماعی -  
 نظام گسیختگی اجتماعی   -  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8

 ندارد :یعملکرد فیتکال
 

 فصل پنجم: بهنجاری نظم و نابهنجاری رفتار  
 فرد به جامعه و نظم -

 کارگرد گرایان و نظم اجتماعی -

 و نظم اجتماعیتضادگرایان  -

 سرمایه اجتماعی، نظم و انحرافات -

 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه :یریادگی فیتکال
 به اختیار استاد درس :یعملکرد فیتکال

 

 فصل ششم: تبیین زیست شناختی کج رفتاری های اجتماعی  
 نظریه باز پیدایی ژنتیکی  -  
 نظریه لذت جویی و درد گریزی آیسنک  -  
 برونگرایی و جرم  -  
 تیپ شناسی شلدون  -  
 تیپ شناسی زیستی  -  
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 نابهنجاری های کروموزومی  -  
 ارث و شخصیت نا سازگار  -  
 گروه های خونی و شخصیت  -  
 ژنتیک و خطوط پوستی  -  
 روش دودمان نامه  -  

 :یریادگی فیتکال   
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8    
 انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی های زیست شناختی او بر اساس نظریه های ارائه شده در این فصل :یعملکرد فیتکال  
 

 فصل هفتم: تبیین روانشناختی کج رفتاری های اجتماعی  
 ساختار شخصیت و کشاکش روانی -

 روان پریشی اختالالت روانی، روان نژندی و -

 اختالالت شخصیت -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8 

  :یعملکرد فیتکال
 فصل نیا در شده ارائه یها هینظر اساس بر او یشناخت روان یها یژگیو یبررس و سیک کی انتخاب(8

 

 فصل هشتم: تبیین جامعه شناختی کج رفتاری اجتماعی   
 آنومی )بی هنجاری( دورکیمنظریه  -

 نظریه فشار ساختاری -

 نظریه کنترل اجتماعی -

 نظریه همبستگی اجتماعی -

 نظریه پیوند اجتماعی -

 نظریه بازدارندگی -

 دیدگاه تضاد -

 نظریه فمینیستی -

 دیدگاه کنش متقابل گرایی -

 نظریه خرده فرهنگی -

 نظریه انتقال فرهنگی -

 نظریه برچسب -

 نظریه بوم شناختی، مکتب شیکاگو -

  :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8

 :یعملکرد فیتکال
 فصل نیا در شده ارائه یها هینظر اساس بر او یشناخت جامعه یها یژگیو یبررس و سیک کی انتخاب (8
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 فصل نهم: گونه های آسیب های اجتماعی   

 اعتیاد .3

 فرآیند اعتیاد -

 تشخیص اعتیاد -

 ، روانی و اجتماعی اعتیاد عوارض جسمانی -

 نظریه هایی درباره علل سوء مصرف مواد مخدر -

 مبارزه با مواد مخدر -

 . کج رفتاری های اقتصادی1

 کج رفتاری های اقتصادی یقه سفیدان -

 کج رفتاری های اقتصادی سازمانی -

 کج رفتاری های شغلی -

 کج رفتاری های اقتصادی دون پایگان -

 سرقت -

 جرائم سازمان یافته -

 طالق . 0  

 تعریف طالق -

 انواع طالق -

 علل و انگیزه های طالق -

 عواقب و پیامد های طالق -

 فرزندان طالق -

 یخودکش. 1

 فرآیند خودکشی -

 انواع خود کشی -

 علل و انگیزه های خودکشی -

 . روسپیگری و انحرافات جنسی5   

 روسپی و روسپیگری -

 تعریف و طبقه بندی انحرافات جنسی -

 انحرافات جنسیعلل و انگیزه های روسپیگری و  -

 تبیین روانشناختی روسپیگری -

 زنان آسیب دیده اجتماعی -

 شیوه های پیشگیری و مبارزه -

 . آسیب های اجتماعی نوپدید6

 استفاده جبر گونه از اینترنت  -
 کودکان، نوجوانان و رابطه جنسی در اینترنت  -
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 ماهواره و آسیب های ناشی از آن  -

 ( روسیو انتشار و پخش ،یبریسا سمیوندال کردن، هک)یبریسا یها یرفتار کج -

 همسریابی اینترنتی  -  -

 آسیب شناسی تلفن همراه  -  -

  تکالیف یادگیری:   
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8    
 عملکردی: فیتکال   
و بررسی علل بروز آسیب و طراحی  فصل نیا در شدهدرگیر در یکی از گونه های آسیب های اجتماعی مطرح  سیک کی انتخاب (8

 برنامه پیشگیری ثانویه وثالثیه برای آن شخص

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری5

 پاسخ لیتحل و انیدانشجو مشارکت با همراه ینظر مباحث میمستق ارائه وهیش از استفاده ازمندین یریادگی یها فرصت دنید تدارک
 یم فراهم را یرسم ریغ و میمستق ریغ یریادگی یها فرصت انیدانشجو یگروه کار. است شده مطرح یها پرسش به مربوط یها

 .سازد یم ممکن یآموزش یواقع یها تیموقع در را ینظر یها آموخته یریبکارگ یعملکرد یها تیفعال. آورد

 
 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 
 نور یآوا انتشارات :تهران .ی(اجتماع انحرافات یشناس جامعه)ی اجتماع یشناس بیآس (8511) .اهلل تیهدا ستوده،  -

( آسیب های اجتماعی نوپدید )با تاکید بر تئوری های زیر بنایی و 8508شعاع کاظمی، مهرانگیز و مومنی جاوید، مهرآور. )  -
 راهکارهای مقابله ای(. تهران: انتشارات آوای نور

 اجتماعی)جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(. تهران: انتشارات سمت( آسیب شناسی 8510صدیق سروستانی، رحمت اهلل. )  -

 

 منبع فرعی: 

 انتشارات:اصفهان.یهمام یصفو رایحم و یاوحد بهنام ،دکتریقناد اهلل فضل ترجمه .نترنتیا یشناس روان(.8510) .ایشیس،اتریول -
 دیخورش نقش انتشارات یهمکار با راستاریو

 دانژه نشر :تهران .جباران بتول و یمرتضو دیحم دیس دکتر ترجمه .قدرت پنهان مهینی، اخالق نیکم و نترنتیا(.8511.)کوپر،آل-     
 
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری3

 نمره83 نزایمه ب ترم نایپا ینظر مباحث ی(بیترک ای و یا هینگز چند پاسخ، بسته پاسخ، کوتاه پاسخ، بازن )زموآ ارزشیابی پایانی:

 نمره 5 یکالس شده ینیب شیپ یریادگی یها تیعالف در دانشجو ردکعمل و نظم :ندیفرآ یابیارزش

 نمره1 یردکعمل فیالکت مجموعه :کار پوشه یابیارزش

 
 
 
 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده :  سهیال فرتاش
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 «)کودکی ، نوجوانی( 3آسیب شناسی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:
است که به ریشه ها، نشانه ها و درمان اختالالت روانی می پردازد. فرد مبتال به اختالل  آسیب شناسی روانی یک رشته علمی

روانی، پریشان است و رنج روانی ، هیجانی و جسمی قابل توجهی را تجربه می کند. اختالل روانی، توانایی فرد را برای عمل 
کن است خود یا دیگری را به مخاطره اندازد و کردن در سطح قابل قبول کاهش می دهد. فرد مبتال به آسیب روانی مم

رفتارهایی از خود نشان دهد که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول است. اختالل های روانی عالوه بر فرد مبتال، فشار 
ر سنین کودکی و روانی و هزینه های زیادی را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند. با توجه به احتمال بروز آسیب های روانی د

نوجوانی، مشاور مدرسه می بایست توانایی الزم را برای شناسایی عالئم اختالل های روانی در دانش آموزان و ارائه کمک های 
اولیه و ارجاع به مراکز تخصصی داشته باشد. در غیر اینصورت نشانه های اولیه اختالل مورد غفلت قرار گرفته و سالمت روانی 

( با تاکید بر اختالالت رایج در دوران کودکی و 8تهدید جدی تر روبرو می شود. درس آسیب شناسی روانی ) دانش آموزان با

 . نوجوانی، دانشجو معلمان را در زمینه شناسایی بموقع نشانه های اختالل روانی در دانش آموزان و اقدام مناسب توانمند می سازد
 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

پیشنیاز:مباحث اساسی روان 
روان شناسی  -شناسی

 شخصیت

 نحوه تدریس: 

 )با تاکید برکودکی و نوجوانی(3نام درس:  به فارسی: آسیب شناسی روانی 

           : یسیانگل به

(childhood and adolescence) psychopathology 1  

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

با مطالعه دیدگاه های نظری متفاوت در مورد علل بروز و روش های درمان آسیب های روانی، توانایی استفاده  
از آموخته های نظری را در محیط های آموزشی کسب می کند. ضمن آشنایی با مالک های تشخیصی 

رد نظر را در دانش آموزان مدرسه شناسایی کرده و کمک های اولیه را اختالالت روانی می تواند نشانه ها ی مو
در اختیار آنان قرار دهد. همچنین افراد مبتال به اختالالت روانی را جهت استفاده از کمک های تخصصی به 

 مراجع ذیربط ارجاع دهد.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 هامالک

طبقه بندی و تشخیص 
 آسیب های روانی

  3سطح

ضمن آشنایی با 
جدیدترین ویراست 
راهنمای تشخیصی و 
آماری اختالل های 

(، توانایی DSMروانی)
استفاده از این منبع را 

 کسب کرده است.

 2سطح

توانایی کاربرد مالک های 

را برای  DSM تشخیصی
شناسایی اختالالت روانی 
در محیط مدرسه کسب 

 کرده است.  

 0سطح

 با استفاده از می تواند

DSM  تشخیص های
احتمالی دیگر را منتفی 
دانسته و فرضیه ای را در 
مورد تشخیص نهایی 

 شکل دهد.

دیدگاه های نظری 

در مورد علل بروز 

با رویکردهای مختلف 
نسبت به علل آسیب 
های روانی آشنا شده 

ط ضعف و قوت هر یک نقا
 از دیدگاه های نظری را در

 های آسیب بروز علل مورد

می تواند به یک رویکرد 
کل نگر در مورد هر یک از 
آسیب های روانی دست 
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 آسیب های روانی

 

است و نقطه نظرهای 
اصلی هر یک را درک 

 کرده است.

روانی مورد تحلیل قرار می 
 دهد.

یافته و با استفاده از تلفیق 
این دیدگاه ها به تصویر 
دقیق تری از آسیب های 

 روانی دست یابد. 

ارزیابی افراد از 

نظر ابتال به آسیب 

های روانی و ارائه 

 کمک های اولیه 

روش انجام معاینه 
وضع روانی و اجرای 
 بهمصاحبه بالینی را 

آموخته  ینظر صورت
 است.

براساس مشاهدات عینی و 
مصاحبه بالینی می تواند 
آسیب روانی احتمالی را 

 تشخیص دهد.

می تواند طرح مقدماتی 
مک های اولیه برای ارائه ک

به شخص مبتال به یک 
آسیب روانی را طراحی 

 کند.

روش های تحقیق 

در آسیب شناسی 

 روانی

با روش های تحقیق 
مورد استفاده در آسیب 
شناسی روانی آشنا شده 

 است.

ضمن مقایسه روش های 
، موارد مختلفتحقیق 

کاربرد هر یک را گزارش 
 می کند.

می تواند یک طرح 
اد و اجرا پژوهشی را پیشنه

 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول: نابهنجاری 

 تعریف نابهنجاری و آسیب روانی  -

 یروانشناسی  بیآستاریخچه  -

 رویکردهای نظری در آسیب شناسی روانی -

 تاثیر اختالل های روانی بر فرد، خانواده و جامعه  -

 یروان یشناس بیآس در قیتحق یها روش -

 تکالیف یادگیری: 

 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (8

 یروان اختالالت درمان و علل مورد در مختلف یکردهایرو یابیارز و سهیمقا (1

 ندارد تکالیف عملکردی:

 

 فصل دوم: طبقه بندی، تشخیص، و درمان اختالل های روانی  
 (DSMفرایند تشخیص بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی)  -

 ارزیابی، معاینه و آزمون های روان شناختی  -

 درمان اختالل های روانی  -

 روان درمانی)روانکاوی، رفتار درمانی، شناخت درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، زوج درمانی، هیپنوتیزم و .......(  -

 زیست شناختی)دارو درمانی، درمان با تشنج الکتریکی، سایر درمان های زیستی(درمان های  -

 :یادگیری تکالیف
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (1

 مقایسه و ارزیابی روش های درمانی مختلف و دست یافتن به رویکرد تلفیقی برای درمان این اختالل ها (2

  :عملکردی تکالیف
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  ینظر مباحث از استفاده با ینیبال مصاحبه انجام و کیس کی یروان تیوضع مشاهده (8

 

 دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شوند بار نینخست عموالاختالل هایی که م فصل سوم:

 . عقب ماندگی ذهنی3   
 ی خفیفذهن یماندگ عقب  -     
 ی متوسطذهن یماندگ عقب -     
 ی شدیدذهن یماندگ عقب -     
 عقب ماندگی ذهنی عمیق -     
  یذهن یماندگ عقب سبب شناسی و درمان -     

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 ندارد :یعملکرد فیکالت
 

 یریادگی های ختاللفصل چهارم: ا  
 خواندندر اختالل -     
 اختالل در ریاضیات  -     
 بیان نوشتاری در اختالل -     
 یریادگی اختالالت درمان و یشناس سبب -     

 :یریادگی فیکالت
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 :یعملکرد فیتکال
  آن یصیتشخ یها نشانه گزارش واختالالت یادگیری  به مبتال سیک کی مشاهده( 8
 یریادگی اختالالت به مبتال فرد کی به کمک یبرا هیاول مداخله برنامه یطراح( 1
 مراکز نیا از یکی یبخش توان و یدرمان یها برنامه از گزارش هیمعتبروته  یمراکزتخصص ییشناسا( 5
 

 یحرکت یها مهارت اختاللفصل پنجم:    
 ی حرکتی مربوط به رشدهماهنگ در اختالل  -     
 یحرکت یها مهارت اختالل درمان و یشناس سبب  -     

 :یریادگی فیتکال 
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8 

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 یارتباط های اختاللفصل ششم:    
 یانیب زباندر  اختالل -     
 بیانی -یافتیدرمختلط  زبان اختالل -     
 اختالل واج شناختی -     
 زبان لکنت -     
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 یارتباط های اختالل درمان و یشناس سبب -     

 تکالیف یادگیری:
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8   

 :یعملکرد فیتکال
 مراکز نیا از یکی یبخش توان و یدرمان یها برنامه از گزارش هیوتهی درمان لکنت زبان مراکزتخصص ییشناسا( 8

 

 فصل هفتم: اختالل های فراگیر رشد   
 اختالل اوتیستیک -     
 اختالل رت -     
 از هم پاشیدگی دوران کودکی اختالل -     
 اختالل آسپرگر  -     
 رشد ریفراگ اختالالت درمان و یشناس سبب -   

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8 

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 ییذایا رفتار و توجه یکاست یها اختاللفصل هشتم:   
 بیش فعالی -توجه یکاست یها اختالل -     
 اختالل سلوک -     
 ینافرمانلجبازی و  اختالل  -     
 ییذایا رفتار و توجه یکاست های اختالل درمان و یشناس سبب -     

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8 
 :یعملکرد فیتکال
  آن یصیتشخ یها نشانه گزارش و ییذایا رفتار و توجه یکاست اختالل به مبتال سیک کی مشاهده( 8    
 ییذایا رفتار و توجه یکاست اختالل به مبتال فرد کی به کمک یبرا هیاول مداخله برنامه یطراح( 1    
 مراکز نیا از یکی یدرمان یها برنامه از گزارش هیمعتبروته  یمراکزتخصص ییشناسا( 5   
 

 فصل نهم: اختالل های تیک   
 اختالل تورت -     
 اختالل تیک مزمن حرکتی یا صوتی -     
 گذرا کیت اختالل -     
  کیت یها اختالل درمان و یشناس سبب -     

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8

 ندارد :یعملکرد فیتکال
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 دفع های اختاللفصل دهم:    
 مدفوع  یاریاخت یب -     
 ادرار یاریاخت یب -     
 دفع های اختالل درمان و یشناس سبب -     

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8 

 ندارد: یعملکرد فیتکال

 

 فصل یازدهم: سایر اختالل های دوران کودکی    
 اختالل اضطراب جدایی -     
 ییجدا اضطراب اختالل درمان و یشناس سبب -     
 اختالل سکوت پیشگی انتخابی -     
 یانتخاب یشگیپ سکوت اختالل درمان و یشناس سبب -     
 اختالالت دلبستگی واکنشی -     
 یواکنش یدلبستگ اختالالت درمان و یشناس سبب -     
 اسکیزوفرنی با شروع در دوره کودکی -     
 یکودک دوره در شروع با یزوفرنیاسک درمان و یشناس سبب -     

 :یریادگی فیتکال
 کالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 فصل دوازدهم: سایر مشکالت دوران کودکی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند   
 کودک -مشکالت مربوط به روابط والد -     
 بدرفتاری بدنی با کودک -     
 کودک با جنسی یبدرفتار -     
 غفلت از کودک -     
 داغدیدگی -     
 باشند ینیبال توجه مورد است ممکن که مشکالت دوران کودکی درمان و یشناس سبب -     

 :یادگیری تکالیف

 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه (8

 : عملکردی تکالیف
  آن یصیتشخ یها نشانه گزارش ویکی از مشکالت مطرح شده  به مبتال سیک کی مشاهده( 8   
  فردآن  به کمک یبرا هیاول مداخله برنامه یطراح( 1    
 

 خوردن یها اختالل سیزدهم: فصل
 یعصب ییاشتها یب .8  

 یعصب یپرخور .1    
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 خوردن یها اختالل درمان و یشناس سبب .5   

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8  

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 تکانه کنترل یها اختالل چهاردهم: فصل
 متناوب یانفجار اختالل.8
 مارگونیب یدزد .1
 مارگونیب یافروز آتش.5  
 یکن مو وسواس .4
 تکانه کنترل یها اختالل درمان و یشناس سبب .3

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه (8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 باشند ینیبال توجه مورد ینوجوان دوران در است ممکن که یمشکالت ریسا: پانزدهم: فصل
 یلیتحص مشکل .8
 یتیهو مشکل .1
 یمعنو ای یمذهب مشکل .5
 باشند ینیبال توجه مورد ینوجوان دوران در است ممکن که یمشکالت درمان و یشناس سبب .4

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه( 8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 

 تحلیل و دانشجویان مشارکت با همراه نظری مباحث مستقیم ارائه شیوه از استفاده نیازمند یادگیری های فرصت دیدن تدارک
 را رسمی غیر و مستقیم غیر یادگیری های فرصت دانشجویان گروهی کار. است شده مطرح های پرسش به مربوط های پاسخ
 .سازد می ممکن آموزشی واقعی های موقعیت در را نظری های آموخته بکارگیری عملکردی های فعالیت. آورد می فراهم

 
 

 . منابع آموزشی1

  منابع اصلی:

 ( روان شناسی مرضی کودک. تهران: نشر ارسباران8513لطفی کاشانی، فرح. و وزیری، شهرام. )
 رشد( روان شناسی بالینی کودک. تهران: انتشارات 8509کراتوچویل، توماس آر. و موریس، ریچارد جی. )

 :تهرانترجمه محمد مظفری و اصغر فروع الدین عدل. . کودک یمرض یشناس روان( 8510مش، اریک جی. و وولف، دیوید ای. )
 انتشارات رشد
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 و ینیبال شناسان روان یراهنما ،یکودک دوران مشکالت درمان و سنجش( 8509. )آن یبت گوردون، و. اس نیکارول شرودر،
 دانژه نشر: تهران. روزبختیف مهرداد ترجمه روانپزشکان
 سمت انتشارات: تهران( . دوم و اول جلد)  یبزرگسال تا یکودک از یتحول یمرض یشناس روان( 8510. )رخیپر دادستان،

( خالصه روانپزشکی ) جلد سوم( ترجمه دکتر رفیعی و دکتر رضاعی. 8511سادوک، بنجامین جیمز. و الکوت سادوک، ویرجینیا. )
 ارجمند تهران: انتشارات

 منابع فرعی
( متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی. ترجمه دکتر محمد 8513انجمن روانپژشکی آمریکا )

 رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس. تهران: انتشارات سخن
 و یرستم رضا دکتر ترجمه( دوم و اول جلد)  یروان یشناس بیآس( 8511. )نیاال والکر، و. دیوید روزنهان، ،. نیمارت گمن،یسل

  ارجمند انتشارات: تهران. همکاران

 ساواالن نشر: تهران. یگنج یمهد ترجمه( دوم و اول جلد) DSM-5 اساس بر یروان یشناس بیآس( 8501) مولفان گروه
 رشد انتشارات: تهران. یروان یشناس بیآس( 8511. )دیسع شاملو،
     

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 5

 نمره 81 ترم نظری مباحث از( ترکیبی و ای گزینه چند پاسخ، کوتاه پاسخ، باز)  آزمون ارزشیابی پایانی:

 نمره 3 کالسی شده بینی پیش یادگیری های فعالیت در دانشجو عملکرد و نظم ارزشیابی فرآیند:

 

 نمره 1 عملکردی تکالیف مجموعه :کار پوشه ارزشیابی

 
 

 سایر نکات
 

 سهیال فرتاشتدوین کننده : 
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 «)جوانی،میانسالی،پیری و سالمندی( 2آسیب شناسی روانی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:
 اختالل به مبتال فرد. پردازد می روانی اختالالت درمان و ها نشانه ها، ریشه به که است علمی رشته یک روانی شناسی آسیب
 عمل برای را فرد توانایی روانی، اختالل. کند می تجربه را توجهی قابل جسمی و هیجانی ، روانی رنج و است پریشان روانی،
 و اندازد مخاطره به را دیگری یا خود است ممکن روانی آسیب به مبتال فرد. دهد می کاهش قبول قابل سطح در کردن

 فشار مبتال، فرد بر عالوه روانی های اختالل. است قبول قابل غیر فرهنگی و اجتماعی لحاظ از که دهد نشان خود از رفتارهایی
میان خانواده  در روانی های آسیب بروز احتمال به توجه با. کند می تحمیل جامعه و خانواده بر را زیادی های هزینه و روانی

 در روانی های اختالل عالئم شناسایی برای را الزم توانایی بایست دانشجویان رشته مشاوره می دانش آموزان و کارکنان مدرسه،
 مورد اختالل اولیه های نشانه اینصورت غیر در. باشند داشته تخصصی مراکز به ارجاع و اولیه های کمک ارائه و بزرگساالن

 دانش های خانواده به اولیه های کمک و شناسایی. شود می روبرو تر جدی تهدید افرادبا روانی سالمت و گرفته قرار غفلت
 آموزان دانش زندگی کیفیت بهبود هستند، به ارتقای سالمت روانی در خانه و مدرسه و روانی آسیب درگیر که معلمینی و آموزان
 زمینه در را معلمان دانشجو دوره بزرگسالی، در رایج اختالالت بر تاکید با 1 روانی شناسی آسیب درس. کرد خواهد کمک

 .سازد می توانمند مناسب طرح ریزی اقدامات رایج در میان بزرگساالن و روانی های اختالل های نشانه بموقع شناسایی

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

پیشنیاز:آسیب شناسی 

  3روانی 

 نحوه تدریس: 

 )جوانی، میانسالی، پیری و سالمندی(2نام درس:  به فارسی: آسیب شناسی روانی 

 انگلیسی: به           

psychopathology 2( adulthood) 

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

 استفاده توانایی روانی، های آسیب درمان های روش و بروز علل مورد در متفاوت نظری های دیدگاه مطالعه با 
 تشخیصی های مالک با آشنایی ضمن. کند می کسب آموزشی های محیط در را نظری های آموخته از

 مدرسه کارکنان و آنان های خانواده آموزان، دانش در را نظر مورد ی ها نشانه تواند می روانی اختالالت
 جهت را روانی اختالالت به مبتال افراد همچنین. دهد قرار آنان اختیار در را اولیه های کمک و کرده شناسایی
 .دهد ارجاع ذیربط مراجع به تخصصی های کمک از استفاده

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 و بندی طبقه

 آسیب تشخیص

 روانی های

 

 با آشنایی ضمن
 ویراست جدیدترین
 و تشخیصی راهنمای
 های اختالل آماری

 توانایی ،(DSM)روانی
 را منبع این از استفاده
 .است کرده کسب

 های مالک کاربرد توانایی
 برای را DSM تشخیصی
 روانی اختالالت شناسایی

 کسب مدرسه محیط در
 .  است کرده

 از استفاده با تواند می
DSM های تشخیص 
 منتفی را دیگر احتمالی
 در را ای فرضیه و دانسته
 نهایی تشخیص مورد
 .دهد شکل
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 نظری های دیدگاه

 بروز علل مورد در

 روانی های آسیب

 

 مختلف رویکردهای با
 آسیب علل به نسبت
 شده آشنا روانی های
 نظرهای نقطه و است
 درک را یک هر اصلی
 .است کرده

 یک هر قوت و ضعف نقاط
 در را نظری های دیدگاه از

 های آسیب بروز علل مورد
 می قرار تحلیل مورد روانی
 .دهد

 رویکرد یک به تواند می
 از یک هر مورد در نگر کل

 دست روانی های آسیب
 تلفیق از استفاده با و یافته
 تصویر به ها دیدگاه این

 های آسیب از تری دقیق
 .یابد دست روانی

 از افراد ارزیابی

 آسیب به ابتال نظر

 ارائه و روانی های

 اولیه های کمک

 

 معاینه انجام روش
 اجرای و روانی وضع

 به را بالینی مصاحبه
 آموخته نظری صورت
 است

 و عینی مشاهدات براساس
 تواند می بالینی مصاحبه
 را احتمالی روانی آسیب

 .دهد تشخیص

 مقدماتی طرح تواند می
 اولیه های کمک ارائه برای
 یک به مبتال شخص به

 طراحی را روانی آسیب
 .کند

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول:اختالل های خلقی
 افسردگیاختالل های  .8

 اختالل اقسردگی عمده -

 اختالل افسرده خویی -

 مالل پیش قاعدگی -

 .اختالل دوقطبی1  
 دوقطبی نوع یک اختالل -    
 نوع دو دوقطبی اختالل -    
 اختالل ادواری خویی -    
 خلقی های . سبب شناسی و درمان اختالل5  
  

 :یادگیری تکالیف
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع (مطالعه8  

 :عملکردی تکالیف
 شخص آن در اختالل تشخیصی های نشانه گزارش و خلقی های اختالل از یکی به مبتال کیس یک مشاهده(8  
 خلقی های اختالل از یکی به مبتال فرد یک به کمک اولیه برای مداخله برنامه (طراحی1  
 خلقی های اختالل درمان های از برنامه گزارش وتهیه روان درمانی مراکز شناسایی(5  

 

 فصل دوم: اختالل های اضطرابی
 اختالل وحشت زدگی  .8

 گذر هراسی .1

 هراس مشخص .5
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 هراس اجتماعی .4

 عملی -اختالل وسواس فکری .3

 اختالل فشار روانی پس آسیبی .3

 اختالل فشار روانی حاد .1

 اختالل اضطراب فراگیر .1

 های اضطرابی اختالل درمان و شناسی سبب .0

 :تکالیف یادگیری
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع (مطالعه8  

 :تکالیف عملکردی
 شخص آن در اختالل تشخیصی های نشانه گزارش و یاضطراب های اختالل از یکی به مبتال کیس یک (مشاهده8  
 یاضطراب های اختالل از یکی به مبتال فرد یک به کمک برای اولیه مداخله برنامه (طراحی1    
 اضطرابی های اختالل درمان های برنامه از گزارش وتهیه درمانی روان مراکز شناسایی(5  
 

 فصل سوم: اختالل های جسمانی شکل
 اختالل جسمانی کردن .8

 اختالل تبدیلی .1

 اختالل درد .5

 خودبیمار انگاری .4

 اختالل بد شکلی بدن .3

 شکل جسمانی های اختالل درمان و شناسی سبب .3

 :تکالیف یادگیری
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع (مطالعه8  

 ندارد:تکالیف عملکردی
 

 فصل چهارم: اختالل های جنسی و هویت جنسی
 .کژکاری های جنسی8   
 .نابهنجاری های جنسی1   
 .اختالل هویت جنسی در کودکان و نوجوانان5   

 جنسی هویت و یجنس یها ینابهنجار جنسی، ی هایکژکار درمان و شناسی .آسبب4   

 :تکالیف یادگیری
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع (مطالعه8 

 ندارد:تکالیف عملکردی

 

 فصل پنجم: اختالل های مرتبط با مواد
 اختالل های مرتبط با الکل .3

 با نیکوتین مرتبط های اختالل .2
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 با سایر مواد روانگردان مرتبط های اختالل .0

 مواد با مرتبط های اختالل درمان و شناسی سبب .1

 :تکالیف یادگیری
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه(8

 :تکالیف عملکردی
 شخص آن در اختالل یصیتشخ یها نشانه گزارش مواد و با مرتبط یها اختالل از یکی به مبتال سیک کی مشاهده(8
  اعتیاد به مواد مخدر به مبتال فرد کی به کمک یبرا هیاول مداخله برنامه یطراح(1  
 آن مرکز درمان یها برنامه از گزارش هیوتهو ترک اعتیاد یدرمان روان مراکز ییشناسا(5  

 

 فصل ششم: اسکیزوفرنیا و سایر اختالل های روان پریشی
 .نوع پارانویایی8  
  آشفته نوع .1  
 .نوع کاتاتونیایی5  
 .نوع نامتمایز4  
 .نوع باقیمانده3  
 . اختالل اسکیزوفرنی فرم3  
 . اختالل اسکیزوافکتیو1  
 . اختالل هذیانی1  
 . اختالل روان پریشی کوتاه مدت0  
 ی شیپر روان اختالل .89  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 فصل هفتم: اختالل های تجزیه ای
 تجزیه اییادزدودگی  .3

 گریز تجزیه ای .2

 اختالل هویت تجزیه ای .0

 اختالل مسخ شخصیت .1

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 فصل هشتم: دلیریوم، زوال عقل، اختالل های یاد زدایشی و سایر اختالل های شناختی
 دلیریوم .8

 زوال عقل .1
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 زدایشیاختالل های یاد  .5

 اختالل های شناختی .4

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 فصل نهم: اختالل های شخصیت
 اختالل شخصیت پارانویایی .8

 شخصیت اسکیزوئید اختالل .1

 شخصیت اسکیزوتایپی اختالل .5

 شخصیت ضد اجتماعی اختالل .4

 شخصیت مرزی اختالل .3

 شخصیت نمایشی اختالل .3

 شخصیت خودشیفته اختالل .1

 شخصیت اجتنابی اختالل .1

 شخصیت وابسته اختالل .0

 اجباری  -وسواسی اختالل شخصیت .89

 :یادگیری تکالیف
 کالسی مباحث در شرکت و شده معرفی منابع مطالعه(8

 ندارد:عملکردی تکالیف

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 تحلیل و دانشجویان مشارکت با همراه نظری مباحث مستقیم ارائه شیوه از استفاده نیازمند یادگیری های فرصت دیدن تدارک
 را رسمی غیر و مستقیم غیر یادگیری های فرصت دانشجویان گروهی کار. است شده مطرح های پرسش به مربوط های پاسخ
 .سازد می ممکن آموزشی واقعی های موقعیت در را نظری های آموخته بکارگیری عملکردی های فعالیت. آورد می فراهم

 
 
 . منابع آموزشی4

  :اصلی منابع
 جلد)  روانی های اختالل باره در بالینی های دیدگاه ، روانی شناسی آسیب( 8509. )سوزان ویتبورن، کراس ،.پی ریچارد هالجین،

 روان نشر: تهران. محمدی سید یحیی ترجمه( اول
 و رفیعی دکتر ترجمه( سوم و دوم و اول جلد)  روانپزشکی خالصه( 8511. )ویرجینیا سادوک، الکوت و. جیمز بنجامین سادوک،

 ارجمند انتشارات: تهران. رضاعی دکتر
 و رستمی رضا دکتر ترجمه( دوم و اول جلد)  روانی شناسی آسیب( 8511. )االین والکر، و. دیوید روزنهان، ،. مارتین سلیگمن،
  ارجمند انتشارات: تهران. همکاران

 منابع فرعی:
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 محمد دکتر ترجمه. یروان یها اختالل یآمار و یصیتشخ یراهنما شده نظر دیتجد متن( 8513) کایآمر یروانپژشک انجمن
  سخن انتشارات: تهران. انسی سیآواد اکیهاما و کخوین رضا

 رشد انتشارات: تهران. روانی شناسی آسیب(. 8511. )سعید شاملو،

 ساواالن نشر: تهران. گنجی مهدی ترجمه( دوم و اول جلد) DSM-5 اساس بر روانی شناسی آسیب( 8501) مولفان گروه
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 81 ترم نظری مباحث از( ترکیبی و ای گزینه چند پاسخ، کوتاه پاسخ، باز)  آزمون: پایانی ارزشیابی
 نمره 3 کالسی شده بینی پیش یادگیری های فعالیت در دانشجو عملکرد و نظم: فرآیند ارزشیابی
 نمره 1 عملکردی تکالیف مجموعه: کار پوشه ارزشیابی

 سایر نکات
 

 سهیال فرتاشتدوین کننده : 
 
 

 «روان شناسی اجتماعی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3
 نفوذو تاثیر که است علمی یک رشته اجتماعی، روانشناسی.پذیرد می اثر دیگران از او رفتار و است اجتماعی موجودی انسان

 غیاب در حتی را های انسان رفتار و احساسات عاملی است که افکار، اجتماعی، نفوذ. دهد می مطالعه قرار را مورد اجتماعی
 عوامل و ماهیت مطالعه به که است بنیادی اجتماعی علم یک تنها نه اجتماعی روانشناسی. دهد می قرار تاثیر تحت نفوذ، منبع
 موضوعات و مشکالت انواع با را ارتباط بیشترین که است کاربردی ای رشته پردازد،بلکه می انسان اجتماعی رفتار کننده تعیین

 به اجتماعی روانشناسی درس ارائه کند. کمک اجتماعی مشکالت های حل راه یافتن در تواند می دارد و اجتماعی
 های آموخته و کنند پیدا انسان دست رفتار اجتماعی های ریشه به نسبت تری عمیق درک به تا کند می کمک دانشجومعلمان

قرار دهند. در  مورداستفاده مشکالت این برای هایی حل راه یافتن و مدرسه محیط در اجتماعی مشکالت شناسایی را برای خود
شناسی اجتماعی نظیر نفوذ اجتماعی،همنوایی،رهبری،اطاعت و درس روان شناسی اجتماعی، دانشجویان با مباحث اساسی روان 

فرمانبرداری،جامعه پذیری،تکوین و تغییر نگرش ها و....آشنا می شوند و به دیدگاه روشنی نسبت به تاثیر تعامالت اجتماعی بر 
وانایی طراحی و اجرای برنامه رفتار دانش آموزان دست پیدا می کنند.دانشجویان با استفاده از آموخته های خود در این درس، ت

 های جمعی اثر بخش را در محیط های آموزشی کسب می کنند.

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

پیشنیاز: مباحث اساسی درروان 
مبانی جامعه شناسی  -شناسی
 تربیت

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: روان شناسی اجتماعی

 social psychologyبه انگلیسی:           

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

ضمن آشنایی با تعاریف مختلفی از روان شناسی اجتماعی، به دیدگاه روشنی از این رشته علمی دست پیدا می 
اجتماعی را با روان شناسی عمومی و جامعه شناسی مورد تجزیه کندو نقاط مشترک و تفاوت های روان شناسی 

 و تحلیل فرار می دهد.
همراه با مطالعه سیر تحولی این رشته علمی، با نظریه های اولیه و جدید مطرح در حوزه روان شناسی اجتماعی 

داده و تفسیر می آشنا می شود و ضمن مقایسه این نظریه ها، امتیازات و محدودیت های هر نظریه را گزارش 
 کند.

شناخت روشنی نسبت به مباحث اساسی روان شناسی در مورد چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی بر افکار، 
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 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

احساسات، و رفتار افراد کسب کرده و دانش خود را برای درک عمیق تر تعامالت اجتماعی در محیط های 
 آموزشی مورد استفاده قرار می دهد.  

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

تعاریف روان 

 شناسی اجتماعی

 

 فیتعاردانشجو می تواند
 یشناس روان از یمختلف
 ی را بازگو کند.اجتماع

 فیتعار با ییآشنا ضمن
 یشناس روان از یمختلف
 مشترک نقاط ،یاجتماع

 روان یها تفاوت و
 با را یاجتماع یشناس
 و یعموم یشناس روان
 مورد یشناس جامعه
 یم فرار لیتحل و هیتجز
  .دهد

رویکردروان شناسی 
اجتماعی، روان شناسی 
عمومی و جامعه شناسی را 
در تبیین ریشه های رفتار 
انسان،مورد ارزیابی قرار داده 
و از ترکیب آنها به درک 
روشن تری از انسان دست 

 پیدا می کند.

تاریخچه و نظریه 

های مطرح در 

شناسی روان 

 اجتماعی

 

 یها هینظرنسبت به 
 در مطرح دیجد و هیاول

 یشناس روان حوزه
دانش الزم را  یاجتماع

 کسب کرده است.

 هینظر نیا سهیمقا ضمن
 تیمحدود و ازاتیامت ها،
 گزارش را هینظر هر یها

 .کند یم ریتفس و داده

قادر است دیدگاه های 
نظری موجود در موردهر 
یک از مباحث اساسی 
مطرح درروان شناسی 
اجتماعی را در قالب جدول 
و نمودار مقایسه و ارزیابی 

 کند. 

 

مباحث اساسی در 

روان شناسی 

 اجتماعی

به دانش پایه در 
 روانموردمباحث اساسی 

دست  یاجتماع یشناس
 یافته است.

 مباحثارتباط میان 
 یشناس روان یاساس

ی و مسائل مطرح اجتماع
در محیط آموزشی را 
درک می کندو با استفاده 
از آموخته های خود، 
تبیین روشنی را در مورد 
عوامل اجتماعی موثر بر 
رفتار دانش آمو زان ارائه 

 می کند.

با تکیه بر دیدگاه های 
نظری مطرح در روان 
شناسی اجتماعی، برنامه 
های عملی برای تغییر 
نگرش و رفتار دانش آموزان 
و کارکنان در محیط 
آموزشی طراحی و اجرا می 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 اجتماعی روان شناسی در تحقیق های روش و تاریخچه تعریف،:اول فصل
 تعریف روان شناسی اجتماعی -  
 سیر تاریخی علم روان شناسی اجتماعی -  
 روش های تحقیق در روان شناسی اجتماعی -  

 :یریادگی تکالیف
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 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
 (مقایسه تعاریف روان شناسی اجتماعی و خالصه کردن نکات مشترک و تفاوت های این نظریه ها در قالب یک جدول   1

 ندارد:یعملکرد تکالیف

 

 اجتماعی شناسیروان  در ها نظریه: دوم فصل
 نظریه های یادگیری -  
 نظریه های شناختی -  
 نظریه های انگیزشی -  
 نظریه های جامعه شناختی -  
 نظریه های زیست شناختی -  
 نظریه نقش -  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
 ومحدودیت های هر یک از آنها( مقایسه دیدگاه های نظری و ارزیابی نقاط قوت 1

 ندارد:یعملکرد فیتکال

 

 گروه در رفتار: سوم فصل
 نفوذ اجتماعی -  
 الگوی تاثیر اجتماعی -  
 الگوی انگیزشی تاثیر حضور دیگران -  
 تماشاچیان فعال -  
 مشخصه های گروه -  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
(معرفی یک موقعیت نمونه برای نفوذ اجتماعی و کاربرد دیدگاه های نظری برای روشن شدن مکانیسم نفوذ اجتماعی در این 8

 موقعیت 

 

 کنترل و اجتماعی نفوذ: چهارم فصل
 همنوایی -  
 عوامل موثر در همنوایی -  
 ویژگی های فردی و همنوایی -  
 فرهنگ و همنوایی -  
 عوامل موقعیتی و همنوایی -  
 تفاوت های دو جنس در همنوایی -  
 توهم کنترل -  
 تفاوت های فردی در درک کنترل -  
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 واکنش در برابر از دست دادن کنترل -  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ی:عملکرد فیتکال

 در همنوایی انگیزه ها و چگونگی شدن روشن یبرا ینظر یها دگاهید کاربرد و همنوایی یبرا نمونه تیموقع کی یمعرف(3

  تیموقع نیا
 

 مدیریت و رهبری: پنجم فصل
 خصیصه های رهبری -  
 نظریه بزرگ مرد در رهبری -  
 نظریه جبر اجتماعی یا روح زمان در رهبری -  
 عوامل موثر بر کارایی رهبری -  
 نظریه اقتضایی فیدلر در رهبری -  
 مدیران و تغییر -  
 الگو های تعاملی: نفوذ متقابل رهبران و پیروان-  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ی:عملکرد فیتکال
 برای درک بهتر کیس انتخاب شده مدیریتی مرتبط با رهبری و نظر یها دگاهید کاربرد ورهبر یا مدیر موفق  کی انتخاب(8

 

 فرمانبرداری و اطاعت: ششم فصل  
 عوامل موثر بر اطاعت و فرمانبرداری -

 روش های جلب اطاعت -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (طراحی یک موقعیت آزمایشی برای فرمانبرداری و بررسی عوامل موثر بر اطاعت در این آزمایش 1

 

 فصل هفتم:جامعه پذیری یا اجتماعی شدن فرد
 تعریف جامعه پذیری و هدف های آن -

 جامعه پذیری و فرهنگ پذیری -

 نظریه های جامعه پذیری  -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد:یعملکرد فیتکال
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 اخالقی های ارزش و اخالق: هشتم فصل
 دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان -

 دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان -

 دیدگاه نه بد و نه خوب بودن انسان -

 اخالق در مذهب -

 مراحل رشد اخالقی از نظر پیاژه و کلبرگ -

 رویکردهایی به آموزش اخالق از نظر روان شناسی  -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (طراحی یک معمای اخالقی و بررسی مرحله رشد اخالقی افراد در گروه آزمایشی1
 

 پرخاشگری: نهم فصل
 دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری -

 بودن پرخاشگریدیدگاه اکتسابی  -

 نقش رسانه های گروهی در آموزش پرخاشگری -

 کنترل پرخاشگری -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد:یعملکرد فیتکال

 

 آنها تکوین چگونگی و ها نگرش: دهم فصل
 ویژگی های نگرش -

 ابعاد نگرش ها -

 تکوین نگرش ها -

 :یریادگی فیتکال 
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد:یعملکرد فیتکال

 

 نگرش تغییر نظریه: یازدهم فصل
 الگوهای یادگیری تغییر نگرش -

 الگوهای شناختی تغییر نگرش -

 الگوهای کارکردی -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
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 :یعملکرد فیتکال
 برنامه تغییر یک نگرش انتخابی و ارائه گزارش در مورد نحوه اجرا و میزان تاثیرات این برنامه( طراحی 1

 

 ها نگرش سنجش و گیری اندازه: دوازدهم فصل
 مقیاس های نگرش -

 مصاحبه زمینه یاب -

 متون پوشیده یا مبدل -

 روش افتراقی معنایی -

  سایر روش های اندازه گیری نگرش ها -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (طراحی و اجرای یک برنامه سنجش نگرش و ارائه نتایج به کالس1
 

 سیزدهم:افکار عمومی فصل
 افکار عمومی چگونه شکل می گیرد؟ -

 عوامل موثر بر افکار عمومی -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد:یعملکرد فیتکال

 

 پیشداوری،تبعیض،تفکر قالبی: چهاردهم فصل
 پیشداوری چگونه شکل می گیرد؟ -

 تبعیض،جنبه رفتاری پیشداوری -

 ارتباط پیشداوری،تبعیض و تفکر قالبی -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
برای بررسی پیشداوری و تفکر قالبی اعضای کالس همراه با ارائه گزارش در مورد نتایج پژوهش به (طراحی یک پژوهش 1

 کالس

 

 فصل شانزدهم:روابط متقابل اشخاص
 چرا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم؟ -

 عوامل موثر بر جاذبه میان فردی -

 از جاذبه اولیه تا روابط صمیمانه  -

 دوستی و عشق:تفاوت کمی یا کیفی؟ -
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 انواع عشق -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (انتخاب یک رابطه دوستانه یا عاشقانه و استفاده از دیدگاه های نظری برای تبیین آن رابطه1
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 

 لیتحل و انیدانشجو مشارکت با همراه ینظر مباحث میمستق ارائه وهیش از استفاده ازمندین یریادگی یها فرصت دنید تدارک
 را یرسم ریغ و میمستق ریغ یریادگی یها فرصت انیدانشجو یگروه کار. است شده مطرح یها پرسش به مربوط یها پاسخ
 .سازد یم ممکن یآموزش یواقع یها تیموقع در را ینظر یها آموخته یریبکارگ یعملکرد یها تیفعال. آورد یم فراهم

 

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: 

 (.روان شناسی اجتماعی.تهران:آوای نور8501ستوده،هدایت اهلل.) -

 (.روان شناسی اجتماعی،نظریه ها،مفاهیم و کاربردها.تهران:نشر ارسباران8511کریمی،یوسف.) -

 حمزه گنجی .تهران:نشر ساواالن.(.روان شناسی اجتماعی.ترجمه دکتر 8511بدار،لوک،دزیل،ژوزه و المارش،لوک.) -

 منبع فرعی: 

 
 انتشارات:تهران.اصل یمحمد عباس فرجادو نیحس محمد دکتر ترجمه.یاجتماع یشناس روان(.8509.)تز،لئوناردیبرکوو - 
 ریاساط
 یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت:تهران.کاردان محمد یعل ترجمه.یاجتماع یشناس روان(.8513.)برگ،اتو نیکال - 

 رشد انتشارات:تهران.کن شکر نیحس دکتر ترجمه.یاجتماع یشناس روان(.8508.)وتیارونسون،ال -
ترجمه دکتر مجید صفاری نیا و پرستو  .یکاربرد یاجتماع یشناس روان(.8510.)ون.وگت،مارک و یپ.بونک،آبراهام -

 شیرایو نشر:تهرانحسن زاده. 
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
  نمره 83 ترم ینظر مباحث از( یبیترک و یا نهیگز چند پاسخ، کوتاه پاسخ، باز)  آزمون: یانیپا یابیارزش

 ارزشیابی فرآیند: 

 نمره5 یکالس شده ینیب شیپ یریادگی یها تیفعال در دانشجو عملکرد و نظم

 نمره 1 یعملکرد فیتکال مجموعه: کار پوشه یابیارزش

 سایر نکات
 

 سهیال فرتاش تدوین کننده :
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 «روانشناسی شخصیت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:

روانشناسی شخصیت، مطالعه علمی صفات و خصوصیات نسبتا پایدارپدیده های روانی و رفتاری افراد را در موقعیت های 
رد و گوناگون بر عهده دارد. مسائل شخصیتی الگوی دیرپایی از تجارب درونی و رفتارهای منحرف از هنجارهای فرهنگی ف

اجتماع هستند که به صورت فراگیراز دوران نوجوانی تا بزرگسالی نسبتا پایدار مانده و منجر به اضطراب و اختالل می گردند. 
معلمان مشاوره، از ساختارهای -درس روانشناسی شخصیت همانند گذشته، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجو

پرورشی دارد. شناخت سیر تحولی روانشناسی شخصیت از آغاز تا کنون،  شخصیتی دانش آموزان در محیط های آموزشی و
توانایی توضیح و تبیین نظریه های عمده شخصیت و استفاده از آن در حوزه های اصلی روانشناسی و مشاوره و ساخت و 

رای نیل به اهداف پدیدایی ماهیت انسان، بخصوص در محیط های آموزشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. ب
یاد شده، دانشجویان باید توانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی شخصیت و تطبیق آن با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان 
در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی را کسب نموده و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء سالمت روانی 

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های واقعی زندگی یا -ری از ظرفیت های روانیدانش آموزان را با بهره گی
 آموزشی طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 (1پیشنیاز:روانشناسی تحولی)

 نام درس: 

 به فارسی:  روانشناسی شخصیت 

 Personality Psychologyبه انگلیسی:   

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

با شناخت سیر تحولی نظریه های اصلی روانشناسی شخصیت و بکارگیری آن در حوزه روانشناسی و مشاوره و 
مباحث اساسی در حوزه درک ساخت و پدیدایی ماهیت انسان و فرایندهای روانی در طول رشد و ارتباط آن با 

آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت فرد را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن 
با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود 

 را گزارش نماید.
ی های شخصیتی، چگونگی ساخت و پدیدایی فرایندهای روانی مربوط به ساختار با شناخت بهتر صفات و ویژگ

شخصیت و ماهیت انسان را تحلیل نماید وبا مقایسه موضوع های اساسی شخصیت؛ شامل مفاهیم اساسی، 
ازها نظریه ها و تحول ویژگی ها و صفات، با زندگی روزمره، نیازهای آنان را بهتر درک نمایند و متناسب با این نی

خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره ای را به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های واقعی آموزشی و زندگی 
 محل سکونت و خدمت خود طراحی و ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 شخصیت

 

در مورد موضوعات  
اساسی شخصیت در 
فرایندهای روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

موضوعات اساسی 
شخصیت و رشد فرایند 
های روانی و تفاوت و 
تشابه مباحث  را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

مباحث اساسی شخصیت و 
رشد فرایندهای روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 
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 نموده است. گزارش نموده است.

 نظریه های

 شخصیت

 

در مقایسه نظام ها و 
نظریه های شخصیت، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

 گزارش نموده است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی شخصیت را با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته های ناشی از 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

 است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی شخصیت و 
تفاوت و تشابه آنها را مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و یافته ها 
و دست آوردهای خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

ساخت و پدیدایی 

 ماهیت انسان
در موضوع ساخت و 

ان، پدیدایی ماهیت انس
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

موضوع ساخت و پدیدایی 
درک ماهیت انسان را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 است.ارائه نموده 

ساخت و پدیدایی ماهیت 
انسان را از لحاظ ویژگی، 
تفاوت ها و شباهت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 داده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .0

 اساسی روانشناسی شخصیتفصل اول: مفاهیم 
 تعریف شخصیت -

 قلمرو شخصیت -

 بنیادهای زیستی، فرهنگی و تحولی شخصیت -

 شخصیت به عنوان یک سیستم پیچیده -

 پژوهش در شخصیت -

 سنجش و ارزیابی شخصیت -

 فعالیت یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (81

 روانشناسی شخصیتتکمیل جدول روند تغییرات آموزش  (85

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه روانشناسی شخصیت (84

 فعالیت عملکردی: ندارد
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 فصل دوم: نظریه های روانشناسی شخصیت
نظریه های روان تحلیل گری: مفاهیم، اصول و مطابقت فرهنگی)فروید، یونگ، آدلر، هورنای، اریک فرام، روابط شیء،  -

 کوهات، روانشناسی من(

رفتاری: مفاهیم، اصول، شاخه های اصلی و مطابقت فرهنگی)رفتارگرایی کالسیک، رفتارگرایی پاسخگر،  نظریه های -

 اجتماعی بندورا، راتر و میشل(-نظریه های رفتاری شناختی

نظریه های انسان نگری و هستی نگری: مفاهیم، اصول، شاخه های اصلی و مطابقت فرهنگی)پدیدار شناختی، راجرز،  -

 مازلو(

های صفات: مفاهیم، اصول، شاخه های اصلی و مطابقت فرهنگی)آیزنگ، کتل، آلپورت و پنج عاملی مک کری  نظریه -

 و کوستا(

 نظریه های شناختی: مفاهیم، اصول، شاخه های اصلی و مطابقت فرهنگی) نظریه شناختی کلی( -

سم، نظریه های اسالمی، ذن نظریه های شرقی: مفاهیم، اصول، شاخه های اصلی و مطابقت فرهنگی) بودیسم، صوفی -

 و یوگا(

 مقایسه نظریه ها از نظرعوامل اساسی شخصیت، ماهیت انسان شناسی و تحول -

 

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (89

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی شخصیت (88

 فعالیت عملکردی
 نظریه های روانشناسی شخصیتتهیه جدول مقایسه دیدگاهها و  (4

 

 فصل سوم: روانشناسی شخصیت و زندگی روزمره
 روانشناسی شخصیت و سالمت -

 روانشناسی شخصیت و کار -

 روانشناسی شخصیت و سبک زندگی -

 روانشناسی شخصیت و فرهنگ و تربیت -

 روانشناسی شخصیت و شکل گیری رگه های اخالقی از جمله خود مهارگری -

 فعالیت یادگیری
 در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده مشارکت (0

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی  (89
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 تهیه جدول مقایسه دوره های تحولی رشد شخصیت (88

 فعالیت عملکردی     
بررسی و طراحی فرایند روانشناسی شخصیت در شناخت شخصیت افراد در موقعیت های گوناگون زندگی روزمره  (4

 یند راهنمایی و مشاورهوکاربرد آن فرا

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 

درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و فعالیت های برای 
پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه 

 دگی واقعی فرد می باشد.فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های گوناگون زن

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 (. نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش88508شولتز، دوآن. شولتز، سیدنی آلن) -

 (. نظریه های شخصیت. تهران: انتشارات85فیست، جس. فیست، گری گوری جی) -

 تحقیق. ترجمه محمد جعفرجوادی. تهران: نشر آییژ(. روانشناسی شخصیت: نظریه و 8510پروین، الرنس) -

 (. روانشناسی شخصیت. تهران: نشر ویرایش8509کریمی، یوسف) -

 ( ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت. ترجمه محمود منصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران8519مایلی، روبرتو) -

 منبع فرعی:

- Cervon, D., Pervin, L. A. (2009). Personality: Theory and Research. 

New York: John Wiley & Sons. 
- Miserandino, M. (2010). Pesonality Psychology. Boston, MA: Person 

Academic. 

- Crown, D.P. (2010). Personality Theory. New York: Oxford University Press. 

- John, O. P., Robins, R.W., Pervin, L. A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: 

Theory and Reasearch (3rd ed.). New York: Guilford Publications. 

- Corr, J. P., Matthews. G. (2009). The Cambridge Handbook of personality 

Psychology. Edited by Philip J. and Gerald. 

- Frank Dumont, F. (2010). A History  of Personality, Psychology Theory, Science, 

and Reasearch from Hellensim to the Twenty- first Century. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالی

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «روانشناسی سالمت»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:

اجتماعی و تاثیر هر کدام از این روانشناسی سالمت، مطالعه علمی سالمت فرد بر اساس درک الگوی زیستی، روانی و 
عوامل و نقش تعاملی آنها بر سالمت  افراد می باشد. روانشناسی سالمت رشته ای جدید است که به حوزه روانشناسی وارد 
شده است. در این رشته به تاثیر متقابل جسم و روان و نقش های گوناگون سیستم های زیستی روانی اجتماعی در طول 

معلمان مشاوره و -رد پرداخته می شود. این رشته تحصیلی، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجورشد، برسالمت ف
پرورشی، از ساختارها و عوامل زیستی روانی اجتماعی بر سالمت دانش آموزان در محیط های آموزشی و پرورشی، و محیط 

توانایی توضیح و تبیین عوامل زیستی روانی  زندگی  دارد. شناخت سیر تحولی پدیدایی سالمت و بیماری در طول رشد،
اجتماعی و استفاده از آن در حوزه های اصلی روانشناسی و مشاوره، بخصوص در محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف 
و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید توانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی 
سالمت و تطبیق آن با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و انجام فعالیت های 
پرورشی را کسب نموده و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء سالمت دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت های زیستی 

 ط های واقعی زندگی یا آموزشی طراحی نمایند.روانی اجتماعی یادگیرندگان یا مراجعان، در محی

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

پیشنیاز: آسیب شناسی 
 (1و8روانی)

 نام درس: 

 به فارسی:  روانشناسی سالمت 

 Health Psychologyبه انگلیسی:   

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

با شناخت سیر تحولی پدیدایی سالمت و بیماری در طول رشد و بکارگیری آن در حوزه روانشناسی و مشاوره و 
درک نقش تعاملی عوامل زیستی روانی اجتماعی بر سالمت و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و 

مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن با نیازهای  پرورش،  تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت فرد را
فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش 

 نماید.
ل ساختار سالمت و بیماری را بر اساس فرایندهای زیستی روانی اجتماعی و تعامل آنها در پدیدایی آن دو تحلی

نماید و با مقایسه نقش و تاثیر هر کدام از عوامل زیستی روانی اجتماعی در سالمت یا بیماری؛ به اهداف حفظ و 
ارتقاء سالمت، پیشگیری و درمان بیماری، تشخیص علل و ردیابی بیماری، بهبود نظام خدمات بهداشتی و 

ی دانش آموزان را بهتر درک نمایند و متناسب مقررات بهداشتی دست یابد و ارتباط آن با زندگی روزمره و نیازها
با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های واقعی 

 آموزشی، پرورشی، و زندگی محل سکونت و خدمت خود، طراحی و ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 سالمت

 

در مورد موضوعات  
اساسی سالمت در 
فرایندهای روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

موضوعات اساسی سالمت 
و تفاوت و تشابه مباحث  را 

ر داده و مورد مقایسه قرا
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

مباحث اساسی سالمت و 
رشد فرایندهای روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 
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 ست.نموده ا گزارش نموده است.

الگوها و نظریه 

 های  رفتار سالمتی

 

در مقایسه نظام ها و 
نظریه های سالمت، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

 گزارش نموده است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی سالمت را با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 

های ناشی از داده و یافته 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

 است.

نظام ها و نظریه های 
روانشناسی سالمت و 
تفاوت و تشابه آنها را مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و یافته ها 
و دست آوردهای خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

ساخت و پدیدایی 

 اریسالمت و بیم
در موضوع ساخت و 
پدیدایی ماهیت 
سالمت و بیماری، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

موضوع ساخت و پدیدایی 
سالمت و بیماری انسان را 
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 

و دالیل  مقایسه قرار داده
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

ساخت و پدیدایی ماهیت 
سالمت و بیماری انسان را 
از لحاظ ویژگی، تفاوت ها 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

 است.

عوامل مؤثر بر  

 سالمتی
در موضوع  عوامل 
مؤثر بر سالمتی، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوری و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

عوامل مؤثر بر سالمتی را 
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

عوامل مؤثر بر سالمتی را 
از لحاظ ویژگی، تفاوت ها 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

 است.

نقش عوامل  

زیستی روانی 

اجتماعی بر 

 سالمت

نقش در موضوع 

عوامل زیستی 

روانی اجتماعی بر 

،  صرفا دانش سالمت

مربوطه را جمع آوری و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
های خود را گزارش 

 نموده است.  

عوامل زیستی  نقش

روانی اجتماعی بر 

را از جهت  سالمت

شباهت ها و تفاوت ها با 
ایسه قرار یکدیگر مورد مق

داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

نقش عوامل زیستی 

روانی اجتماعی بر 

را از لحاظ  سالمت

ویژگی، تفاوت ها و شباهت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 

ارائه یک گزارش منسجم 
 داده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .33
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 فصل اول: مفاهیم و فرایندهای اساسی روانشناسی سالمت و بهداشت

 تعریف سالمتی، بیماری و روانشناسی سالمت -

 نگاهی تاریخی به سالمت و بیماری -

 اهداف روانشناسی سالمت -

 روش های مطالعه در روانشناسی سالمت -

شناسی اجتماعی و سیاست سالمت)مرگ و میرو ابتال به بیماری، کیفیت زندگی و همه گیر  -

 سیاست سالمت(

 پیشگیری و انواع آن -

 فعالیت یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (83

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه روانشناسی سالمت (83

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 مؤثر بر سالمتیفصل دوم: عوامل 
 عوامل ژنتیکی -

 عوامل روانشناختی -

 مذهبی-عوامل فرهنگی و معنوی -

 عوامل محیطی -

 شخصیت و سالمت -

 مذهب و سالمت -

 حمایت اجتماعی و سالمت -

 سازگاری با بیماری های جسمانی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (81

 شده روانشناسی سالمتمطالعه متون و منابع معرفی  (85

 با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود.فعالیت عملکردی: 
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 فصل سوم: الگوها و نظریه های رفتار سالمتی
 پزشکی)کارکرد های دستگاه بدن، دستگاه عصبی و ...(-الگوی زیستی -

 الگوی زیستی -

 الگوی روانی -

 الگوی اجتماعی -

 مذهبی-الگوی معنوی -

 الگوی تغییر رفتار -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (81

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت (85

 فعالیت عملکردی     
 تهیه جدول مقایسه الگوها و نظریه های رفتار سالمتی (8

 

 فصل چهارم: نشانه های بیماری و درد

 تعریف و تاریخچه بیماری -

 و درد نظریه های بیماری -

 کنترل و درمان بیماری و درد -

 درمان های پزشکی و روانشناختی -

 رویکردهای چند وجهی به درد -

 فعالیت یادگیری  
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت (5

 با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود. فعالیت عملکردی:     

 

 فصل پنجم: عوامل روانشناختی در بیماری

 ارتباط جسم و ذهن در سالمت -

 نقش عوامل روانشناختی در مشکالت مزمن)ایدز، سرطان، بیماریهای قلبی و...( -
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 بیماری های عالج ناپذیر -

 سازگاری با بیماری -

 فعالیت یادگیری
 و پاسخ به پرسش های مطرح شده مشارکت در بحث های کالسی (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت (1

 با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود.فعالیت عملکردی:      

 

 فصل ششم: سبک زندگی، استرس و سالمت

 استرس و سالمتی -

 سبک زندگی و سالمت -

 مدیریت روانشناختی بیماریهای طبی و بیماریهای مزمن -

 رفتاری و ...(-ویکردهای درمانگری در تغییر رفتار سالمتی)رویکرد شناختیر -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت (1

 فعالیت عملکردی:      

شناسایی و مهارت های مقابله با آنها را به صورت عملی در دانشجویان نمونه هایی از موقعیت های استرس زا را  (8

 کالس درس و موقعیت های دیگر به کار بگیرند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .33

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
لیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی همراه مشارکت دانشجویان و تح

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و ارئه خدمات 
غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری 

 فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:

 ( . روانشناسی سالمت. ترجمه علی فتحی آشتیانی. تهران: انتشارات بعثت1999کرتیس، آنتونی جی. )
 . ترجمه محمد کاویانی و همکاران. تهران: انتشارات سمت(. روانشناسی سالمت8510دیماتئو، رابین ام. )

 (. روانشناسی سالمت. ترجمه الهه میرزایی و همکاران. تهران: انتشارات رشد8508سارافینو، ادوارد پ. )



 

034 

 

 ( مقدمات روانشناسی سالمت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور8508علی پور، احمد. )
 منابع فرعی:  

- David M. etal.(2011). Health Psychology, Theory, Research and Practice. Third 

Edition.  

              Sage Publication. 
- Taylor, S.E. (2011). Health Psychology: A text book. Open University Press. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان آزمون)باز ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

سایر نکات: استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد 

 نیاز دیگر را نیز به دانشجویان ارائه نماید.
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:3

در بسیاری از خدمات مشاوران در مدارس و آموزش و پرورش تحت عنوان مشورت ارائه می گردد. لذا آموزش دانشجویان 
زمینه شیوه های ارائه علمی خدمات مشورتی، نقش تعیین کننده ای در تقویت بنیه های علمی دانشجویان رشته راهنمایی 
و مشاوره خواهد داشت. با اینکه این درس در فهرست عناوین قبلی دروس دوره کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره وجود 

و ارائه خدمات مشورتی سازنده به والدین، معلمان، مدیران و حتی دانش آموزان، نداشته است، اما ارائه آن برای اولین بار، 
گامی بزرگ در رفع مشکالت دانش آموزان و مهیا کردن زمینه های سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، اخالقی و معنوی 

 آنان برای حضور مؤثر در صحنه های گوناگون سازندگی و توسعه کشور خواهد بود.
امر در گرو آن است که دانشجویان رشته مشاوره و پرورشی توانایی تحلیل و شناخت عمیق برنامه درسی خدمات  تحقق این

مشورتی و تطبیق آن با نیازهای مشورت جویان در حین آموزش و ارائه خدمات مشورتی را کسب نموده و فرصت های 
ش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت محیط های واقعی یادگیری مؤثر و برنامه ارتقاء سالمت روان و عملکرد تحصیلی دان

 آموزشی و پرورشی و محیط زندگی طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

پیشنیاز: مباحث اساسی 

مبانی -در روانشناسی

 راهنمایی و مشاوره

 نحوه تدریس: 

 نام درس: 

 به فارسی:  خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان 

 Consultation in school and organizationبه انگلیسی:  

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

با مباحث با مطالعه درس خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان، تحوالت موضوع خدمات مشورتی و ارتباط آن 
اساسی در حوزه آموزش و پرورش  به خصوص فرایند مشورتگری در مدارس را تحلیل و ارتباط آن با نیازهای 

 مشورت جویان در موقعیت های اجتماعی یا آموزشی محل خدمت خود را گزارش نماید.
مفاهیم و ساختار برنامه درسی مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه را تحلیل و نقش الگوهای مشورتی، 

محتوای دروس مشورتی، ویژگی ها، فنون و مراحل مشورت با مشورت جویان)والدین، معلمان، مدیران و غیرو( را 
در انتخاب و سازماندهی اهداف، محتوا، وروش ها ی مشورتگری و تاثیر آن بر فرایند مشورتگری در مدرسه و 

 محل خدمت خود گزارش نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

دانش محتوایی و 

 موضوعی مشورت

 

در مورد مفاهیم اساسی 
همکاری و مشورت و 
رابطه آن با مشاوره و 
روان درمانی صرفا  
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.

همکاری ، موضوعات 
مشورت، مشاوره و روان 
درمانی و شباهت و تفاوت 
ها را مشخص و مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

موضوعات همکاری، 
مشورت و مشاوره و روان 
درمانی، ویژگی ها و سطوح 
آن،  و تفاوت و تشابه 
مفاهیم و رابطه آنها با 

یگر را مورد مقایسه یکد
قرار داده و دالیل خود را 
در تربیت مشورتگر به 
صورت یک گزارش 
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 منسجم ارائه نموده است.

الگوهای مشورت و 

 همکاری

 

در مقایسه  الگوهای 
مشورت و همکاری، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

 است.گزارش نموده 

الگوهای مشورت و 
همکاری را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

 نموده است.

الگوهای مختلف مشورتی 
و تفاوت و تشابه آنها را 
مورد مقایسه و تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
و یافته ها و دست 

صورت آوردهای خود را به 
مکتوب گزارش نموده 

 است.

مراحل مشورت و 

همکاری در مدرسه 

 و سازمان

در مورد مراحل  
مشورت و همکاری، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

مراحل مشو رت و همکاری 
در مدرسه و سازمان را از 

هت ها و تفاوت جهت شبا
ها و توالی اجرا با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

مراحل مشو رت و 
همکاری در مدرسه و 
سازمان را از لحاظ ویژگی، 
تفاوت ها و شباهت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

و دالیل و قرار داده است 
استدالل خود را در فرایند 
مشورتگری در مدرسه و 
سازمان منعکس نموده 

 است.

فنون و مهارت 

 های مشورتگری
در موضوع فنون، 
مهارت ها و روش های 
مؤثر مشورتگری، 
دانش و اطالعات 
موجود در متون را 
گردآوری و دالیل و 
استدالالت خود را در 
قالب یک گزارش ارائه 

 نموده است.

در موضوع فنون، مهارت  
ها و روش های مؤثر 
مشورتگری، دانش و 
اطالعات موجود را از لحاظ 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل تفاوت ها 
و شباهت ها را در فرایند 
مشورتگری مورد تاکید قرار 
داده  و بدون تجزیه و 
تحلیل در قالب یک 

 است. گزارش ارائه نموده

در موضوع فنون، مهارت 
ها و روش های مؤثر 
مشورتگری، دانش و 
اطالعات موجود در متون 
را از لحاظ ویژگی، تفاوت 
ها و تشابهات با یکدیگر 
مورد مقایسه و تجزیه 
وتحلیل قرار داده و میزان 
کارآکدی آنها را در فرایند 
مشورتگری در قالب یک 
گزارش منسجم منعکس 

 نموده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 فصل اول: مباحث اساسی مشورت 
 تعریف مشورت -

 ضرورت و اهمیت مشورت و مشورتگری -

 تاریخچه مشورت و مشورتگری -
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 تفاوت مشورت و مشاوره -

 تفاوت مشورت و روان درمانی -

 تفاوت مشورت و همکاری -

 ویژگی های مشورت -

 سطوح مشورت -

 فعالیت یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 (تکمیل جدول روند تغییرات آموزشخدمات مشورتی و شناسایی دالیل آن1

 (مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت5

 (مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد4

 ملکردی: نداردفعالیت ع

 

 فصل دوم: تغییر و ضرورت آن در مشورت و مشورتگری
 ضرورت تغیرباورها، نگرش ها و رفتارها در فرایند مشورت -

 راهبردهای تغییر اثربخش در نظام باورهای انسانی -

 شناسایی نقش مشورتگر در فرایند مشورت -

 شیوه کار با خانواده و والدین به عنوان مشورت جو -

 لمان و مدیران به عنوان مشورت جوشیوه کار با مع -

 کار با دانش آموزان به عنوان مراجع -

 مراحل مشورت و همکاری در مدرسه و سازمان -

 فعالیت های یادگیری
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 (مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی1

 مشورتگری فرایند در ها مهارت به پرداختن میزان بررسی و مشورتی یادگیری موقعیت یک تحلیل و (مشاهده5

  : نداردفعالیت های عملکردی

 

 فصل سوم: الگوهای مشورت و همکاری
 الگوی مشورت اسالمی -

 مدل مشورتی اِدگار شاین -

 الگوی مشورتی فرایندی -
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 مشورت و همکاری بهداشت روان -

 مشورت و همکاری رفتاری -

 مبتنی بر اجتماع و سازمانمشورت و همکاری  -

 الگوی مشورتگری همکارانه/تعاونی -

 رویکرد بوم شناختی -

 فعالیت های یادگیری
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 (مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی1

 (تهیه جدول مقایسه الگوهای مشورتی5

 فعالیت های عملکردی     
 (طراحی شیوه های استفاده از الگوهای مشورت در فرایند مشورتگری8

 (طراحی و اجرای یک نمونه فعالیت مشورتی  فردی یا گروهی در موقعیت های واقعی یادگیری و ارائه آن در کالس1

 

 فصل چهارم: مباحث اخالقی و اخالق حرفه ای در مشورت 
 ارزیابی در مشورت مدرسه محور -

 مستقیم روش های ارزیابی -

 روش های ارزیابی غیر مستقیم -

 ارزشیابی مستمر و منظم -

 مسائل اخالقی، حرفه ای و قانونی در مشورت -

 فعالیت یادگیری
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در خدمات مشورتی(1

 فعالیت عملکردی: ندارد
 

 یادگیری .راهبردهای تدریس و0
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 

وخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آم
 مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد.

 .منابع آموزشی1

 منبع اصلی:
( مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان)آماده 8505جراره، جمشید. نبوی، س صادق) 
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 چاپ(

 منابع فرعی:
- Dinkmeyer, D. Carlson.J.(2006) Consultation. New York: Routeledge 

- Erchul, William. P,Martens, Brian.K(2010).School consultation(Conceptual and 

and Empirical Bases of Practice). North Carolina, London: Springe 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 5نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 1مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

شیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارز
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

یادگیری یا عملکردی مورد نیاز دیگر را نیز به استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت سایر نکات: 

 دانشجویان ارائه نماید.
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «زبان تخصصی رشته مشاوره و امور تربیتی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن

 به یابیدست یبرا رشته توسط معلمانمتن های مختلف علمی و عمومی مرتبط با هر  خواندن و درک ییتوانا امروز یایدن در
 ،رو نایاز. است خواندن الزم در مهارت یهاراهبردبه کارگیری  مستلزم ،متون نفهم ای. است ضرورت کی اول، دست منابع

در مواجهه با مسائل  ،تخصصی رشته خود متون مطالعه ییتواناکسب  بر عالوه ستیبای م رشته مشاوره و امور تربیتی معلمان
متون مختلف مرتبط با رشته را از منابع متنوع اعم از کتاب، مجله،  ،هاراهبرد نیا کاربرد با وحرفه ای خود راه حل پیدا کنند 

 روزنامه، پایگاه ها و سایت های اینترنتی بخوانند و بسته به سطح دشواری متون، درک قابل قبولی را داشته باشند.

 مشخصات درس

 نظری درس:نوع 
  1 تعداد واحد:

 51 زمان درس:

 ساعت
 زبان عمومیپیشنیاز: 

 اصطالحات و مفاهیم تخصصی انگلیسی  نام درس:
English for Students of Counseling 

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

درک مطلب و با استفاده از دامنه واژگان و اصطالحات علمی مختص رشته، با به کارگیری انواع راهبردهای خواندن و 
با توجه به نوع و سبک آن  را متندرک  با متناسب هایراهبرد متون مرتبط با مشاوره و امور تربیتی را مطالعه کند،

 ارائهترجیحا  به زبان انگلیسی،  ی،شفاه گزارش ای یکتب کوتاه یها ادداشتی قالب در را خود افتیدر و نموده انتخاب
کند تا بتواند متون متنوع و مختلف مرتبط با رشته خود را به راحتی دهد. به کارگیری این راهبردها به دانشجو کمک می

 بخواند و درک کند و در حرفه خود از انها استفاده نماید.

 
 شایستگی اساسی:

 0سطح 2سطح 3سطح   هامالک 

راهبردهای 

 خواندن 
 یراهبردها انواع ازمی تواند 

کند تا متون  استفاده خواندن
ارایه شده در  مرتبط با رشته،

کالس را مطالعه کرده و برداشت 
ذهنی خود را از هر پاراگراف یا 
بخش، ترجیحا  به انگلیسی 
بازگویی یا بازنویسی کند. ولی 
نمی تواند این راهبردها را برای 

( به unseenدرک متون جدید)
 کار ببرد.

می تواند از انواع 
راهبردهای خواندن استفاده 

مرتبط با کند تا متون 
خود را مطالعه نموده  رشته

و درک یا برداشت ذهنی از 
ایده اصلی متن را به 
صورت کتبی یا شفاهی 
ترجیحا  به انگلیسی ارایه 

 دهد.

می تواند با استفاده ازانواع 
راهبردهای فراگرفته در این درس، 

خواندنی متنوع با سبک های  متون
مختلف را مطالعه کند و درک خود 

زارش، را در قالب خالصه، گ
مباحثه و استدالل به طور کتبی یا 
شفاهی ترجیحا  به انگلیسی ارایه 

 دهد.

دامنه 

واژگان و 

اصطالحات 

 علمی 

می تواند معنای واژگان و 
اصطالحات جدید را درمتون 
حدس بزند و متن را درک کند. 
ولی نمی تواند مشتقات این 
واژگان را بسازد و در ارایه های 
 کتبی یا شفاهی خود به کار برد. 

می تواند مشتقات مختلف 
واژگان جدید را  بسازد و 
در جمالت گفتاری  و یا 
 نوشتاری خود استفاده کند.

ی تواند معنای واژگان و م
اصطالحات آموخته شده و مشتقات 
آنها را در متون متنوع و سبک 
های مختلف درک کند و این 
واژگان و اصطالحات را در ارایه 
های گفتاری  و یا نوشتاری خود 

 استفاده کند.

متون  

مرتبط با 

 رشته

می تواند متون متنوع انگلیسی با 
 موضوعات عمومی را مطالعه کرده
و به زبان خود، ترجیحا  به 
انگلیسی، بازگو کند. ولی نمی 
تواند متون تخصصی با سبک 

می تواند متون متنوع 
انگلیسی با موضوعات 
عینی و انتزاعی را مطالعه 
کرده و خالصه یا برداشت 
ذهنی خود را به صورت 

می تواند متون اصیل 
(authentic انگلیسی با )

موضوعات عمومی و تخصصی 
مرتبط با رشته را درمجالت، 
مقاالت، کتاب های درسی، قطعات 
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های مختلف را درک کند یا به 
 زبان خود بازگو نماید.

به  کتبی یا شفاهی، ترجیحا 
 زبان انگلیسی بیان کند.

ها واینترنت برگزیده از کتاب
مطالعه کرده و ایده اصلی را درک 
کند و خالصه یا نقدی از آنها را 

 بنویسد. ترجیحا  به انگلیسی 

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان راهبردهای الزم را در خواندن و درک انواع متون عمومی و 

 تخصصی مرتبط با رشته یادگرفته و به کار گیرند. راهبردهای مورد نظر عبارتند از:

 

 Previewing 

 Scanning             

 Skimming                  

 Finding context clues                 

 Predicting  

 Identifying main idea and supportng sentences 

 Understanding author’s purpose 

 Reading words in groups (Speed Reading) 

 Distinguishing fact from opinion 

 Identifying references 

 Understanding text organization 

 Making inferences 

 Paraphrasing 

 Recognizing sentence transitions 

 Identifying cause and effect 

 Identifying points of view 

 Summarizing 

 
 

 تکالیف یادگیری:
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می افتد که این فعالیت ها شامل راهبردهایی است که یادگیری آنها برای  در این درس فعالیت یادگیری در سه مرحله اتفاق
 درک متن بسیار ضروری است. این فعالیت ها عبارتند از :

 و راهبردهای مرتبط با آن (  Pre reading Activitiesفعالیت های پیش از خواندن ) (8

 راهبردهای مرتبط با آن( و  whilst reading Activitiesفعالیت های حین خواندن ) (1

 و راهبردهای مرتبط با آن  (Post reading Activities)فعالیت های پس از خواندن  (5

 

 :تکالیف عملکردی

 انجام کاربرگ های ارایه شده در کالس (8

 انجام فعالیت ها و تکالیف مربوط به درک مطلب متون  (1

 انگلیسی( در کالس یادداشت برداری یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن )ترجیحا  به (5

 ارایه خالصه متن )ترجیحا  به انگلیسی( به صورت شفاهی یا کتبی (4

 رشته متن و انجام فعالیت ها و تکالیف مربوط به واژگان و اصطالحات علمی مرتبط با  (3

 انجام فعالیت های مربوط به سایت های اموزشی و ارایه انها به استاد در طول ترم  (3

 

 یراهبردهای تدریس و یادگیر
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیری مشارکتی 

(TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc  در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه )
 مشارکتی و انجام فعالیت های عملی برای درک عمیق تر و بکارگیری آن در موقعیت های واقعی تدریس است. 

 

 منابع آموزشی
سب با سرفصل استفاده این منابع صرفا جنبه پیشنهادی دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متنا

 کنند.

 

 منابع پیشنهادی اصلی : 
  

 English for the Students of Guidance and Counseling, Mansour Koosha, 2008, 

SAMT publishers 

 

 الکترونیکی :  پیشنهادی منابع
 
http://www.eslprintables.com/reading_worksheets/ 
http://www.newagedirectory.com/esp/esp.htm 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری

این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت های یادگیری صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید  آزمون پایانی:

 ( به کار ببرند.  unseenمطالب آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در متون جدید)

ملکرد او در این ارزشیابی بر اساس بازخوردهای داده شده به نوشته های ارایه شده دانشجو و ع ارزشیابی فرایند:

http://www.eslprintables.com/reading_worksheets/
http://www.newagedirectory.com/esp/esp.htm
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 تکالیف یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد.

کلیه متن های نوشته شده به همراه بازخوردهای داده شده، فعالیت های انجام شده  ارزیابی پوشه کار یا پروژه:

حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه  در سایت های آموزشی، کاربرگ ها، و خالصه های ارایه شده در پوشه توسعه
 ریزی برای اموزش های بعدی و نیز ارزیابی از توانایی های حرفه ای در پایان دوره قرار می گیرد. 

 سایر نکات
 

 تدوین: قربان دردی نژاد
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 «آیین نگارش و فن سخنوری»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:3
می  و... فکری، احساسی کالمی،به داد و ستد و داردمستمردر ارتباطات  خود با دیگران تعامل  که موجودی اجتماعی استانسان، 

. بنابراین،  زبان به عنوان یک گفتن به دیگران می رساند و نوشتن چون های خویش را با روشهای مختلف پردازد و پیام
می شود. هریک ازاین دوعرصه، برای تجلی درسطح فاخر، هنجارها، اصول و مهارت ابزارارتباطی، دردوعرصة گفتارونوشتارمتجلی 

های مخصوص به خودراطلب می کند که دراین واحددرسی )آیین نگارش و فنون سخنوری(به آموزش آن ها پرداخته می 
یگرمنابع نوشتاری، وهم این که شود.آشنایی وتسلط دانشجویان به این مباحث، هم به فهم واستنباط درست وسریع آن ها ازمتون ود

این  به آنهادرتولیدآثارنوشتاری مناسب)نامه، گزارش، مقاله و...(وتسلط برمهارت های گفتاری)آیین سخنوری(کمک شایانی می کند.
-شیوه رود دانشجویان با فراگیری محتوای این درس، بتواننددرس به دلیل ماهیت عملی، مبتنی بر تمرین و تکرار است و انتظار می

 را در خود نهادینه کرده، درتعامالت گفتاری ونوشتاری به خوبی ازخودبروزدهند. ری مناسبهای نگارشی درست واصول سخنو

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

 پیشنیاز: زبان فارسی

  نحوه تدریس:

 نام درس: آیین نگارش و فنون سخنوری

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو:اهداف/ 

  

بااصول ومهارت های زبان نوشتاری)آیین نگارش( و هنجارها واصول زبان گفتاری)فن سخنوری(آشنا می  -8
 شود و بکار می گیرد.

شیوه های نگارشی ومهارت های نوشتاری، توانایی تولیدانواع نوشته هارا)نامه، گزارش، مقاله  باتسلط بر-8
 و...(کسب می کند و انجام می دهد. 

با کسب فنون سخنوری ورعایت وکاربست مهارت های کالمی وغیرکالمی، می تواند به آسانی، افکاروآرای -1
 :شایستگی اساسی خودرا با دیگران درمیان بگذارد.

CK& PCK 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک 

شناخت وکسب 

مهارت اصول 

 ومبانی نگارش 

با عالئم نگارشی 
ولزوم کاربرد واهمیت 

هریک 
آشناشده،مشکالت 

نگارشی و زبانی 
نوشته هاراتشخیص 

 دهد

کاربرد عالئم نگارشی 
راتشخیص داده، مشکالت 
نگارشی و زبانی متن ها را 

 اصالح کند.

پس ازرفع مشکالت 
نگارشی وزبانی متن 
هابتواندبارعایت اصول 
وآیین نگارش، متنی را 

 تولیدکند.

شناخت وکسب 

مهارت اصول 

ومبانی سخن 

 وسخنوری

های قواعدوشیوه
سخنوری، واصول 
فصاحت وبالغت  

 درسخن رابداند.

به عنوان مستمع قواعد 
واصول سخنوری ومبانی 
کالم فصیح وبلیغ 
راتشخیص دهد 

 وارزشگذاری کند.

بارعایت اصول ومبانی 
سخنوری، دریک جمع 

 کندهمگن  سخنرانی 



 

045 

 

 
 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت1
 

نوبت 
 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 کلیات اول

ضرورت رعایت عالئم نگارش)نشانه گذاری( 
 / انواع عالئم نگارش)نشانه گذاری(

گروهی درباره ضرورت بحث 
کاربرد ورعایت عالئم 

 نگارش)نشانه گذاری(

 

بیان خاطرات از نیازهای 
نگارشی ومشکالتی که  
رعایت نکردن آن 

 هاایجادکرده است

 

کاربردهریک ازعالئم نگارش)نشانه گذاری(  دوم
 درزبان فارسی

عالئم تهیه جدولی از  پاسخ به پرسش های هدفدار
نگارشی و کاربردهریک 
بامثال های رایج درزبان 

 امروز

 انواع نگارش سوم

، ، عامیانه نگارش علمی، ادبیاز نظر زبان: 
 های  هریک و تفاوت عادی

های نگارشی:تحلیلی، توصیفی از نظر روش
 ،تشریحی و ...

: نامه، مقاله، گزارش، داستان از نظر قالب ها

 نگارینامه(:8های نگارشی)قالبو...

اهمیت مکاتبات اداری،انواع مکاتبات اداری ، 

: رسمی غیررسمی، اقسام انواع نامه

مایه و  های اداری ازنظر سطح، درون نامه
های  ی امنیتی،اجزای نامه محتوا و درجه

  اداری.

شناخت و معرفی انواع و 
های نامه نگاری با ارائه شیوه
 نمونه

نگارش یک نامه اداری/ 
 ادارینقدوبررسی یک نامه 

نویسی، گزارش(:1قالب های نگارشی )  چهارم
اهداف ، کارکردهای گزارش، تعریف گزارش

 گزارش انواع گزارش، مراحل ،نویسی گزارش

 خواندن چند نمونه گزارش

 

نوشتن یک گزارش کوتاه در 
گروه / نقدو تحلیل چندنمونه 

 گزارش 

 پنجم
 ونامه  زندگی (:5های نگارشی)قالب 

های نگارش  شیوه:،نویسی خاطره

نامه  انواع زندگی، نامه زندگی

خواندن چندنمونه زندگی 
 نامه وخاطره

نگارش یک روز از زندگی/ 
مقایسه چند نمونه از زندگی 

 خودنوشت و دیگرنوشت
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 .نویسی خاطره( شیوةدیگرنوشت،خودنوشت)

 مقاله(:4های نگارشی)قالب ششم

لحن و ه، موضوع مقالله، حجم مقاه، زبان مقال
پژوهشی /  هایهمقاله، انواع بیان مقال

 توصیفی و تشریحی / تحلیلی

مراحل تهیه ، اجزای مقاله، های مقاله ویژگی
 مقاله

-خوانش چند مقاله علمی 
پژوهشی، توصیفی و تحلیلی 

 در کالس.

نقد و بررسی نمونه مقاالت 
پژوهشی، تحلیلی -علمی

وتوصیفی نوشته شده توسط 
دانشجویان ازمجموعه 

ت موجود دردانشگاه مقاال
 محل تحصیل.

 هفتم
 صورتجلسه(:3قالب های نگارشی)

شیوه های نگارش  صورتجلسه، انواع  
صورت جلسه، اجزای صورتجلسه، ارکان 

، ازلحاظ ماهیت، ازجهت بخشنامه جلسه/

 سازمانی واجزای بخشنامه.

پاسخ به پرسش های 
هدفدار/ خواندن 
چندصورتجلسه و بخشنامه 

 اداری

نقدوتحلیل چندنمونه 
صورتجلسه و بخشنامه/ 
نوشتن یک نمونه 
صورتجلسه ویک نمونه 

 بخشنامه

 هشتم
 ((: کارنامک )رزومه3قالب های نگارشی)

انواع کارنامک، اجزای کارنامک، شیوة نگارش 
 آن  

پاسخ به چرسش های 
 ازپیش طرح شده

 

نوشتن انواع کارنامک های 
 عنوان شده

 نهم
 مناسب، گذارى نشانه:  ویرایش فنّى

امالى درست  ،خطِّ فارسى صحیح شیوه
 .واژگان

کاربردهاى نادرست بررسی   ویرایش زبانی:
و  دستورى   ،واژگانى، تعبیرى و اصطالحى

 ، اسم، حرففعل (ابهام و درازنویسىنحوی)

 

بحث گروهی/ پاسخ به 
 پرسش ها

اصالح نشانه گذاری یک 
متن انتخابی/ ارائه  متن 

شده و  گذارى نشانهصحیح 
/ تهیه  بیان علل هر نشانه

های امالیی چک لیست غلط
 مشهور و پرکاربرد.

تعریف وتاریخچة سخنوری، اهداف  دهم 
سخنوری، ملزومات سخنوری، مراحل کسب 

 آمادگی برای سخنوری

شرکت دربحث گروهی/ 
 پاسخ به پرسش ها

....................................... 

معیارهای اصلی انتخاب موضوع سخنوری،  یازدهم 
راه های توسعة کنجینة لغات وتقویت حافظه 
درسخنوری، روش های غلبه برترس هنگام 
سخنوری، مزایا ومحدودیت های سخنوری، 

 زمان و مکان مناسب برای سخنوری.

بحث وگفتگوی گروهی 
 دربارة هریک ازعنوان ها

استماع چندنمونه سخنرانی 
ها براساس ارزیابی ونقد آن 
 معیارهای مطرح.
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معیارهای مربوط به سخنران، معیارهای  دوازدهم
مربوط به مخاطبان، معیارهای مربوط به 
برگزارکنندگان، بازخوردهای ضمن سخرانی، 

 بازخوردهای بعدازسخنرانی.

نقد و بررسی یک کتاب  بحث وگفتگوی گروهی 
مربوط به سخنوری  به 

 اتخاب دانشجو 

اقناع سازی سخنور، مدیریت  هنرها ی سیزدهم
 پرسش ها وپاسخ به آن ها

 مناظرة دونفره یا گروهی پاسخ به پرسش های استاد

چگونگی کنترل ومدیریت خشم درسخنوری،  چهاردهم
مدیریت وادارة جلسات درفضاهای پرجمعیت 

 و متنوع 

پرسش و پاسخ/ آزمون های 
 موردی

 

وفرازبانی استفاده ازمهارت های غیرکالمی  پانزدهم
درسخنوری / مهارت استفاده ازوسایل سمعی 

 وبصری مناسب درسخنوری

بحث وگفتگو / پرسش  
 وپاسخ

بررسی ونقدمهارت های 
غیرکالمی و فرا زبانی دریک 

 سخنرانی ضبط شده 

مهارت استفاده ازآیات واحادیث، اشعار، ضرب  شانزدهم
المثل ها، حکایات وتمثیالت ضروری 

 درسخنوری

وگفتگو / پرسش بحث 
 وپاسخ

نقد وارزیابی گروهی یا 
انفرادی دانشجویان ازنحوة 
ارائه این درس)کتبی یا 

 شفاهی(

 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری5

های تلفیقی با استفاده از ابزار استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل بدیعه پردازی، حل مسئله،  کار گروهی،  ارائة مستقیم و شیوه
 نگار و... .های آموزشی مناسب در کالس مانند : نرم افزارهای موجود، رایانه، کارت، پردهفناوریو 
 

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 
 (نگارش و ویرایش، تهران: انتشارات سمت8514سمیعی، احمد، )

 (. فن بیان وآیین سخنوری، تهران: نشر بوتیمار8501نعمتی، نعمت.)

 منبع فرعی: 
 ( آیین نگارش پیشرفته، تهران: انتشارات رسام8533حسن)انوری، 

 نویسی. مشهد: انتشارات ترانه(. راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله8515توسی، بهرام.)
 پ هشتم. تهران: انتشارات اساطیر جلد( چا 5( کتاب کار انشا و نگارش )8501ذوالفقاری، حسن.)
 و درست نویسی چاپ سوم. تهران: انتشارات علم ( راهنمای ویراستاری8501ذوالفقاری، حسن.)
 نویسی. تهران: انتشارات اساطیر( گزارش8513ماحوزی، مهدی.)

 
 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری3

 نمره  89ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  3ت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارک
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 نمره  3ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود. 

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

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : حاتم زندی
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 «جریان های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:3

جریان آگاهی تفکر و احساسات در کودکان ونوجوانان به عنوان دو مؤلفه اصلی روان، وجه تمایز اساسی انسان با سایر 
موجودات است. جریان ایده ها، افکار و احساسات به معنای میزان هشیاری است که هر فردی آن را در تغییرات و تحوالت 
زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه نموده است. دانشجو معلمان مشاوره برای موفقیت در ارائه آموزش و مشاوره و انجام 

حل خدمت و سکونت خود، نیاز به شناخت و درک درست از جریان آگاهی فعالیت های پرورشی موفق به دانش آموزان در م
تفکر و احساسات در کودکان و نوجوانان و چگونگی تحوالت آن دارند. دانشجویان در این درس از طرفی با جریان های 

ساسات آنها در فکری و عاطفی موجود در میان کودکان و نوجوانان، و از طرفی دیگر با چگونگی تحوالت در افکار و اح
موقعیت های مکانی و زمانی گوناگون آشنا خواهند شد و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش، مشاوره و انجام فعالیت 
های پرورشی در محیط های واقعی آموزشی و پرورشی استفاده خواهند کرد. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید 

جریان های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان، و تطبیق آن با نیازهای دانش آموزان یا توانایی تحلیل برنامه درسی 
مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره و انجام فعالیت های پرورشی را کسب نموده و فرصت های 

پرورشی -های واقعی زندگی یا آموزشییادگیری مؤثر را با بهره گیری از ظرفیت های یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط 
 طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 02زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی 

روانشناسی -(2و3تحولی)

 شخصیت

 نام درس: 

 به فارسی:  جریان های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان 

 The stream of intellectual and emotional in children andبه انگلیسی:  

adolescents 

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

با جریان آگاهی و هشیاری کودکان از تفکرات و احساسات خود آشنایی کسب نموده و جریان های فکری و 
شناسایی کند، وارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه  عاطفی موجود در کودکان و نوجوانان در عصر حاضر را

آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت دانش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و 
پیوند آن با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل 

 رش نماید.خدمت خود را گزا
شناختی، و –با آشنایی نسبت به جریان های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان، چگونگی تحوالت عقالنی 

روانی آنها در زمان حال و آینده و چگونگی ساخت و پدیدایی نظام های فکری و احساسی جدید را -عاطفی
مربی پرورشی در رفع این نیازها، خدمات  تحلیل نماید و با درک نیازهای روزمره یادگیرندگان و نقش مشاور یا

راهنمایی، مشورتی و پرورشی را برای یادگیرندگان، در موقعیت های واقعی آموزشی و زندگی محل سکونت و 
 خدمت خود طراحی و ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

سیر تحولی جریان 

 تفکراتآگاهی 

 

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی تفکرات در 

طول دوران گوناگون،   
صرفا اطالعات ارائه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 

موضوعات اساسی سیر 
تحولی تفکرات کودکان و 
نوجوانان و تفاوت و تشابه 
مباحث و تغییرات فکری در 
زمان حال و آینده را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 

مبحث تحول تفکرات در 
کودکان و نوجوانان و 
تفاوت و تشابه آنها و رابطه 

ا با یکدیگر را مورد آنه
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
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 گزارش منسجم ارائه نماید. گزارش منسجم ارائه نماید. آن را گزارش کند.

سیر تحولی جریان 

 آگاهی احساسات

 

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی احساسات 
وهیجانات در طول 
دوران گوناگون،  صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
 جمع آوری و بدون
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش کند.

موضوعات اساسی سیر 
تحولی احساسات و 
هیجانات کودکان و 
نوجوانان و تفاوت و تشابه 
مباحث و تغییرات عاطفی 
در زمان حال و آینده را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نماید.

ول احساسات  مبحث تح
در کودکان و نوجوانان و 
تفاوت و تشابه آنها و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
 گزارش منسجم ارائه نماید.

جریان های فکری 

 و عاطفی موجود
در موضوع ماهیت 
جریان های فکری و 
ر عاطفی رایج د

کودکان و نوجوانان، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 

 را گزارش نماید.

در موضوع ماهیت جریان 
های فکری و عاطفی رایج 
در کودکان و نوجوانان، ویژ 
گی های آنها را با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 

یک  دالیل خود را در قالب
 گزارش منسجم ارائه نماید.

در موضوع ماهیت جریان 
های فکری و عاطفی رایج 
در کودکان و نوجوانان، 
ویژگی های هرکدام را از 
لحاظ تفاوت ها و شباهت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 ید.نما
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 فصل اول: مقدمه جریان آگاهی تفکرات و احساسات
 تعریف و مفهوم آگاهی -

 تعریف روان و تحلیل علمی مؤلفه های آن)شامل؛ شناخت ها، احساسات، انگیزه ، نگرش، رفتار و...( -

 تفاوت فرهنگ و طبیعت -

 مقایسه جنبه اجتماعی با فرهنگی انسان -

 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (81

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه جریان تحوالت افکار و عواطف (81

 فعالیت عملکردی: ندارد      

 

 فصل دوم: آگاهی تفکر و شناخت در کودکان و نوجوانان     
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 مبانی زیستی و محیطی رشد فکری وشناختی  -

 ایند های فکری و محتوای اندیشهفر -

 شناخت و عناصر تشکیل دهنده آن -

 چرایی تفکر افراد -

 تفکر در باره مردم یا اشیاء -

 اهداف تفکر و اندیشه سازی -

 تفکرات خودآیند و کنترل شده -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (84

 زمینه جریان تحوالت افکار و عواطفمطالعه متون و منابع معرفی شده در  (83

 فعالیت عملکردی: 
 مطالعه و تحلیل مقاله ای در رابطه با تحوالت افکار و ایده ها و ارائه آن در کالس (8

 

 فصل سوم: آگاهی احساسات و هیجانات در کودکان و نوجوانان
 مبانی زیستی و محیطی رشد عاطفی و هیجانی  -

 زندگیمهفوم عاطفه و هیجان و نقش آن در  -

 هیجان هشیار در مقابل عاطفه خودآیند -

 قدرت تاثیر گذاری هیجانات مثبت و منفی -

 هیجانات راهنمای تفکر و یادگیری -

 آثار مثبت و منفی هیجانات در تصمیمات انسان -

 تاثیر متقابل هیجانات مثبت و منفی -

 تفاوت هیجانات در زنان و مردان -

 تفاوت هیجانات در فرهنگ های گوناگون -

 یادگیریفعالیت 
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (84

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه تحوالت عواطف و احساسات (83
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 فعالیت عملکردی:      
 مطالعه و تحلیل مقاله ای در رابطه با تحوالت احساسات و هیجانات و ارائه آن در کالس (3

 

 و عواطففصل چهارم: تحوالت جریان تفکرات 
 عوامل مؤثر بر تغییر و تحول افکار و عواطف -

 تاثیر انگیزش و انگیزه بر جریان تفکرات و عواطف -

 عوامل مؤثر بر شناخت و عواطف -

 الگوهای تربیتی و تحول افکار و هیجانات -

 آموزش های رسمی و غیر رسمی و شکل گیری افکار و هیجانات -

 نانافکار و باورهای رایج در بین کودکان و نوجوا -

 احساسات و عالیق رایج در بین کودکان و نوجوانان -

 پیش بینی تحول افکار و عواطف در آینده -

 فن آوری اطالعات و ارتباطات و تحول فکار و عواطف -

 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (3

 هیجاناتمطالعه منابع معرفی شده در زمینه تحوالت عواطف و  (3

 با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود.فعالیت عملکردی: 
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .30

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به 
مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی  همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های

برای درک عمیق، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام فعالیت های راهنمایی و 
پرورشی  نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. برای یادگیری غیر مستقیم دانشجویان باید 

 ا مطالعه فردی و درک شناختی از موقعیت های گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نائل گردند.ب
 

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
(. جریان های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات آوای نور. این کتاب از لحاظ 8501جراره، جمشید) -

 باشد. کمی و کیفی در حال بررسی و تجدید چاپ می

 منبع فرعی:      
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره1مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

ستاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد نیاز دیگر را نیز به اسایر نکات: 

 دانشجویان ارائه نماید.
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «روانشناسی تبلیغات»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3
تبلیغات، کاربرد هر یک از شکل های برقراری ارتباط است که بر پایه برنامه ریزی هدفداری استوار باشد و در جهت تاثیر بر 
افکار، احساسات و اعمال گروه های معین انجام شود. تبلیغات با هدف تغییر نگرش مخاطبان انجام می گیرد تا عکس العمل 

ای که مطلوب برنامه ریزان تبلیغات است، تحت تاثیر قرار دهد.گسترش روزافزون رسانه آنان را در یک موقعیت ویژه به گونه 
های همگانی موجب شده است که این رسانه ها به عنوان اصلی ترین ابزارهای تبلیغات و اقناع در نظر گرفته شوند. تبلیغات 

می جوید. بسیاری از شاخه های روان شناسی  برای موفق بودن از رشته های مختلف علوم انسانی از جمله روان شناسی سود
نظیر روان شناسی اجتماعی، روان شناسی یادگیری، روان شناسی انگیزش و هیجان، روان شناسی رشد، روان شناسی شایعه 

ویان و...دیدگاه های روشنی برای افزایش اثربخشی تبلیغات پیشنهاد می کنند. ارائه درس روان شناسی تبلیغات و رسانه به دانشج
رشته مشاوره با گرایش فعالیت های پرورشی، آنها را با ضرورت و جایگاه تبلیغات در تکوین و تغییر نگرش دانش آموزان آشنا می 
کند.دانشجویان ضمن آگاه شدن از نقش رسانه ها به عنوان ابزارهای تبلیغ،از انواع رسانه ها برای برقراری ارتباط و ارسال پیام 

یط آموزشی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی کالمی و غیر کالمی، توانایی های های اثرگذار در مح
ارتباطی خود را بهبود می بخشندو با استفاده از یافته های علم روان شناسی، پیام های متقاعد کننده ای را برای دانش آموزان، 

 نند. والدین آنها و کارکنان مدرسه طراحی و ارائه می ک

 

 
 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 پیشنیاز: روان شناسی اجتماعی

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی:روان شناسی تبلیغات و رسانه

  

 propaganda and media psychologyبه انگلیسی:

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

از انواع رسانه ها، برای ارسال پیام های متقاعد کننده در محیط آموزشی استفاده کند. مهارت های ارتباطی  
کالمی و غیرکالمی خود را برای تسهیل فرایند ارتباط با دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه بهبود بخشد. با 

ای ارتباطی، عوامل اثرگذار در فرایند ارتباط را شناسایی کرده و دانش خود را استفاده از تبیین های نظری مدل ه
برای طراحی و ارائه صریح و صادقانه پیام های اقناع کننده برای تکوین و تغییر نگرش دانش آموزان مورد 

 استفاده قرار دهد. 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 ابزارهای تبلیغات

 

با انواع رسانه ها و 
کانال های ارتباطی 
آشنا شده و می تواند 
فرایند تاثیر گذاری هر 

اثربخشی انواع رسانه ها و 
کانال های ارتباطی را 
مورد مقایسه و ارزیابی 

 یها کانال و ها رسانه انواع
ی را برای طراحی یک ارتباط

پیام متقاعد کننده مورد 
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یک از آنها را توضیح 
 دهد.

 استفاده قرار می دهد. قرار می دهد. 

 

مهارت های 

 ارتباطی

دانش الزم در مورد 
مهارت های ارتباط 
کالمی و غیر کالمی را 
کسب کرده و شکل 
های مختلف این 
مهارت ها را گزارش 

 می کند.

ضمن مشاهده یک 
موقعیت ارتباطی، مهارت 
های کالمی و غیر کالمی 

مشخص می کند و را 
محدودیت های موجود در 
آن موقعیت را مورد تجزیه 

 و تحلیل قرار می دهد.

مهارت های ارتباط کالمی 
و غیر کالمی موثر را در یک 
موقعیت ارتباطی مورد 
استفاده قرار می دهد و 
اثربخشی هر یک از آنها را 
 مورد ارزیابی قرار می دهد.

 مدل های ارتباطی

 

 دیدگاه های نظری
 یها مدل مطرح در

ی راآموخته ولی ارتباط
توانایی مقایسه و 
ارزیابی این مدل ها را 

 کسب نکرده است.  

توانایی مقایسه و ارزیابی 
 مطرح ینظر یها دگاهید
 را یارتباط یها مدل در

کسب کرده و می تواند 
نقاط ضعف و قوت هر 
یک را مورد تجزیه و 

 تحلیل قرار دهد.

 یها دگاهید با استفاده از
 یها مدل در مطرح ینظر

ی، یک موقعیت ارتباط
ارتباطی در محیط مدرسه را 

 تحلیل و گزارش می کند. 
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 فصل اول:کلیات

 تعریف تبلیغات -

 تاریخچه تبلیغات -

 ضرورت و جایگاه تبلیغات -

 مولفه ها،مراحل و ارزیابی تبلیغات -

 جهت ساختار و روشانواع تبلیغات از  -

 انواع تبلیغات از جهت محتوا و موضوع تبلیغاتی -

 تکالیف یادگیری:
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 نداردتکالیف عملکردی: 
 

 فصل دوم:ابزارهای تبلیغات)رسانه ها و کانال ها(
 اهمیت رسانه ها -

 فرایندهای اثرگذاری رسانه ها -

 رسانه های مکتوب -

 رسانه های دیداری -

 رسانه های شنیداری -

 دیداری -رسانه های شنیداری -
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 کانال های ارتباطی -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
 (طراحی جدول مقایسه کاربردهای ویژه انواع مختلف رسانه ها و کانال های ارتباطی 1

 :یعملکرد فیتکال

 ی ارتباطیها کانال و ها رسانهطراحی یک پیام متقاعد کننده با استفاده از انواع مختلف (3

 

 یارتباط یها مهارت: مسو فصل
 ها اندام زبان -

 ها امیپ فرا و ها واژه زبان -

 یپنهان یها نقشه -

 یتبادل لیتحل -
 روشنگر زبان -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 مشاهده یک موقعیت ارتباطی و تحلیل مهارت های ارتباطی استفاده شده در آن موقعیت (8

 

  آن ارائه نحوه و امیپ:مچهار فصل
 ها یبند بسته -  

 زنده و روشن یریگ ارتباط -  

 جانبه دو بحث مقابل در جانبه کی ییگو گزافه -  

 ترس به توسل -  

 یاقناع روش کی مثابه به گروه کی در تیعضو توهم -  

 اقناع یبرا یا حربه گناه، احساس -  
 موهومات جذبه و کمبود یشناس روان -  

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 ندارد:یعملکرد فیتکال

 

 گر ارتباط یساختگ و یواقع اعتبار: مپنج فصل
 معتبر گر ارتباط-
 اعتبار جادیا-

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال



 

057 

 

 مشاهده یک موقعیت ارتباطی و بررسی میزان و ابعاد اعتبار فرد ارتباط گر (8

 

 یارتباط یها مدل: مشش فصل

 ارتباط فراگرد یها مدل -

 ارتباط فراگرد یها جنبه و عناصر یها مدل -

 چهره به چهره ارتباط یها مدل -

 یجمع ارتباط فراگرد یها مدل -

 یمعن منبع مدل -

 یریگ میتصم ندیفرا مدل -

 پروپاگاندا مدل -

 غاتیتبل یاسالم مدل -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
 (ارائه جدول تشابهات و تفاوت های میان مدل های ارتباطی1

 ندارد :یعملکرد فیتکال

 

 یمتقاعدساز و غاتی،تبلیجمع ارتباط:هفتم فصل
 غاتیتبل فنون و ارکان -

 غاتیتبل انواع -

 یا رسانه یریواگ -

 یساز متقاعد عمده ریمس دو -

 یکالم یها امیپ -

 یکالم ریغ یها امیپ -

 یکالم ریغ و یکالم ارتباط تفاوت -
 یکالم ریغ ارتباط در نشانه و رمز -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (مشاهده یک تبلیغ بازرگانی یا مناظره چند کاندید ریاست جمهوری و بررسی فنون به کار گرفته شده در آن موقعیت8
 

 یگذار ریتاث یبرا ینیچ نهیزم اقناع، شیپ:تمشه فصل
 اثربخش کلمات -

 میدار خود ذهن در که ییرهایتصو -

 درست یها سوال طرح -

 "ها زنک گول" قدرت -
 "ها تیواقع شبه" یشناس روان -

 :یریادگی فیتکال
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 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 (طراحی یک موقعیت ارسال پیام همراه با برنامه های پیش اقناع متناسب با آن موقعیت8
 

 مبلغ یشناخت روان یها یژگیو: نهم فصل
 زهیانگ -

 نفس به اعتماد -

 یروان آرامش -

 تیخالق و یریپذ انتقاد -

 ارتباط یبرقرار ییتوانا -

 ییالگو تیترب به توجه -

 مخاطب یها یژگیو شناخت -

 ینیب تیکل و ینگر گشتالت -

 یاجتماع یها مهارت -

 برداشت -

 اسناد -

 یریادگی -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 ایفای نقش در یک موقعیت تبلیغی همراه با نشان دادن ویژگی های روان شناختی مطلوب برای مبلغ (8

 

 فصل دهم:قانون مندی های روان شناختی پیام گیرنده
 کودک و ظرفیت های عاطفی، شناختی،اخالقی و اجتماعی -

 عاطفی، شناختی،اخالقی و اجتماعینوجوان و ظرفیت های  -

 بزرگسال و ظرفیت های عاطفی، شناختی،اخالقی و اجتماعی -
 توجه به سلسله مراتب نیازها -
 تاثیر پذیری در سطح ناهوشیار -
 پیش داوری و تصورات قالبی -
 تیپ های شخصیتی مخاطبان  -

 ادراک و عوامل موثر بر آن -

 مخاطبان زن یا مرد -

 تبلیغ زیر آستانه -

 عادت پذیری و عادت شکنی -

 گروه های مخاطب -

 :یریادگی فیتکال
 یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8
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 :یعملکرد فیتکال
 (طراحی یک موقعیت ارسال پیام و مشخص کردن ویژگی های مخاطبان در آن موقعیت8

 

 غاتیتبل در یکاربرد یشناخت روان یها کیتکن: یازدهم فصل
 نیتمر و تکرار قانون -

 یریپذ تعلق قانون -
 جیتدر قانون -

 یساز غرقه -

 منظم ییزدا تیحساس -

 آور یزاریب یها روش -

 کیکالس یساز یشرط -

 کنشگر یساز یشرط -

 محتوا انعکاس -

 احساسات انعکاس -

 کردن خالصه -

 مجدد یریگ قاب -

 مواجهه -

 ینگر تیواقع -

 خوراند پس -

 یآزادوخودافشاگری تداع -

 ییگو قصه -
 ییگو فهیلط -

 :یریادگی فیتکال
   یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 :یعملکرد فیتکال
 برای افزایش اثر گذاری پیام یکاربرد یشناخت روان یها کیتکنو استفاده مناسب از  یغیتبل تیموقع کی در نقش یفایا (8

 

 فصل دوازدهم:مقابله با تاکتیک های اقناعی و جنگ روانی  
 افسونگری با روش های مادون هشیار -

 سفسطه های منطقی -

 شایعه پراکنی -

 مظلوم نمایی -

 بزرگ نمایی و کوچک نمایی -

 ایجاد نیاز کاذب -

 شستشوی مغزی -

 تکالیف یادگیری:
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   یکالس مباحث در شرکت و شده یمعرف منابع مطالعه(8

 عملکردی: فیتکال

 ( یررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد یک موقعیت جنگ روانی8

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 لیتحل و انیدانشجو مشارکت با همراه ینظر مباحث میمستق ارائه وهیش از استفاده ازمندین یریادگی یها فرصت دنید تدارک
 را یرسم ریغ و میمستق ریغ یریادگی یها فرصت انیدانشجو یگروه کار. است شده مطرح یها پرسش به مربوط یها پاسخ
 .سازد یم ممکن یآموزش یواقع یها تیموقع در را ینظر یها آموخته یریبکارگ یعملکرد یها تیفعال. آورد یم فراهم

 
 

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی: 

 تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. روانشناسی و تبلیغات، با تاکید بر تبلیغ دینی. 8511کاویانی،محمد.) -

(. عصر تبلیغات. ترجمه دکتر کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی. 8519پراتکانیس، آنتونی و آرونسون، الیوت. ) -

 تهران: انتشارات سروش

 (. ارتباط شناسی، ارتباط انسانی میان فردی، گروهی، جمعی. تهران: انتشارات سروش.8513محسنیان راد، مهدی. ) -

(.پیام ها، چکونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟ ترجمه دکتر 8511مک کی، متیو.، دیویس، مارتا. و فانینگ، پاتریک. ) -

 سید حمید رضا تقوی و محمد شهاب شمس. تهران:انتشارات شنا.

 :یفرع منبع

ترجمه دکتر غالمرضا آذری. (. تاریخ تحلیلی علم ارتباطات) رویکردی شرح حال نگارانه(. 8513راجرز، اورت. میچل. ) -

 تهران: نشر دانژه.

 نور آوای:تهران.اجتماعی شناسی روان(.8501.)اهلل ستوده،هدایت -

 رشد انتشارات:تهران.کن شکر حسین دکتر ترجمه.اجتماعی شناسی روان(.8508.)ارونسون،الیوت -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
   نمره 83 ترم ینظر مباحث از( یبیترک و یا نهیگز چند پاسخ، کوتاه پاسخ، باز)  آزمون: یانیپا یابیارزش ارزشیابی پایانی:
 ارزشیابی فرآیند: 

 نمره5 یکالس شده ینیب شیپ یریادگی یها تیفعال در دانشجو عملکرد و نظم

 نمره 1 یعملکرد فیتکال مجموعه: کار پوشه یابیارزش

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : سهیال فرتاش
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 «روش های اصالح و تغییر رفتار»درس  سرفصل

 معرفی درس و منطق آن:. 3
روش های تغییررفتار شامل مجموعه ای ازاصول و روش های تجربی روان شناسی است که کاربرد وسیعی در روان درمانی و 
مشاوره و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب یا تغییر دادن رفتارهای نامطلوب در کودکان، نوجوانان و بزرگساالن دارد. هدف از 

 امطلوب و همچنین ایجاد رفتارهای جدید درکودکان و نوجوانان است. تغییر رفتار، اصالح و یا حذف رفتارهای ن
از طریق شناخت روش های تغییر واصالح رفتار می توان به دانش آموزان در تغییردادن رفتارهای نامطلوب کمک نموده و بدان 

یان و مشاوران در مدارس کمک وسیله زمینه را برای تقویت رفتارهای مطلوب فراهم ساخت. یکی از وظایف اساسی معلمان، مرب
به دانش آموزان در جهت ارتقای عملکرد تحصیلی و تربیتی آنها می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی به دانش آموزان 
بدون آگاهی از اصول و روش های تغییررفتار میسر نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمان در دوران تحصیل خود با 

روشهای تغییررفتارآشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان مربی و مشاور مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خود را به اصول و 

 . خوبی ایفا نمایند
 مشخصات درس

نوع درس: نظری و 
 عملی

 ( 8+8)1تعداد واحد: 

 ساعت41زمان درس: 

پیشنیاز: آسیب شناسی 
 روانی کودک و نوجوان 

 نام درس: 

 روش های اصالح و تغییررفتار: به فارسی 

   Behavior Modification Procedures به انگلیسی:

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

در با مطالعه درس روش های اصالح وتغییررفتار، با اهمیت و ضرورت تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان آشنا شده، 
فرایند آموزشی و پرورشی دانش آموزان از اصول و روش های تغییر رفتار بهره کافی ببرد، و به جایگاه تغییر رفتار در 
تعلیم وتربیت پی ببرد. همچنین با یادگیری فنون و روش های تغییر رفتار بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار 

 ببرد.
طراحی و اجرای  فنون تقویت رفتارهای مطلوب،ایجاد رفتارهای جدید،  رفتار وبادانشجو با شناخت روش های تغییر  

حذف رفتارهای نامطلوب وتغییر دادن پاسخ های عاطفی در مورد تعدادی دانش آموز، رفتارهای نامطلوب آن ها را 
وبه آنها درتغییر و اصالح شناسایی نموده و بتواند با بکار گیری مهارت های آموخته شده علل رفتارها را تحلیل نموده 

رفتارهای نامطلوب، ایجاد رفتارهای جدید و افزایش رفتارهای مطلوب کمک نماید، ودر پایان فعالیت های انجام شده در 
 ارتباط با تغییر رفتار دانش آموزان را در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد. 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  2کد-

3& 0-0& 1-

0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مبانی اصالح و تغییر 

 رفتار

 

در موردمبانی تغییررفتار 
صرفا  اطالعات ارایه شده را 
جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

مبانی انگیزشی،شناختی و 
رفتاری تغییررفتاررا مورد 
تحلیل قرار داده و یافته 

د را در قالب یک های خو
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

مبانی انگیزشی،شناختی 
ورفتاری تغییررفتار را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 
دالیل خود را در قالب یافته 
ها به صورت یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است.

شیوه های تقویت 

رفتارهای مطلوب 

 دانش آموزان

 

درباره شیوه های تقویت 
رفتارهای مطلوب دانش 
آموزان صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش 

شیوه های تقویت رفتارهای 
مطلوب دانش آموزان را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های ناشی از این 

لب یک مقایسه را در قا
گزارش منسجم ارایه نموده 

شیوه های تقویت رفتار 
های مطلوب دانش آموزان 
وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به 



 

062 

 

صورت مکتوب گزارش  است نموده است.  
 نموده است.

شیوه های ایجاد 

رفتارهای جدید در 

 دانش آموزان

 

درباره شیوه های ایجاد 
رفتارهای جدید صرفا  
اطالعات ارایه شده را جمع 
آوری و بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.  

انواع شیوه های ایجاد 
رفتارهای جدید را مورد 
مقایسه قرارداده و یافته 
های خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

واع شیوه های ایجاد ان
رفتارهای جدید وتفاوت 
وتشابه آنها با یکدیگررا 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ودالیل خود را در 
قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

شیوه های حذف  

رفتارهای نامطلوب 

 در دانش آموزان

درباره شیوه های حذف 
رفتارهای نامطلوب دردانش 
آموزان صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش 

 نموده است.  

شیوه های حذف رفتارهای 
نامطلوب در دانش آموزان را 
مورد تحلیل و مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 

گزارش منسجم قالب یک 
 ارایه نموده است

انواع شیوه های حذف 
رفتارهای نامطلوب دربین 
دانش آموزان وتفاوت 
وتشابه آنها با همدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ویافته های خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2

 فصل اول: مبانی تغییررفتار 

 مفهوم و تعریف رفتار-

 مفهوم و تعریف تغییررفتار -
 مبانی انگیزشی -
 مبانی شناختی -
 مبانی رفتاری -
 تغییرات انگیزشی -
 عوامل موثر بر تقویت و تضعیف انگیزه ها -
 تغییرات شناختی)تغییر نگرش،اقناع، القاء، شستشوی مغزی(  -
 اداره خودشیوه های  -
 شیوه های تغییر رفتار بر اساس آموزه های دینی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 فعالیت عملکردی: 

انجام مشاهده متناوب از رفتارهای یک دانش آموز در مدرسه و تحلیل تغییرات رفتاری وی در طول یک ترم وارایه گزارش  -
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 مکتوب آن به مدرس
 

 فصل دوم: روش های تقویت رفتارهای مطلوب 

 تقویت مثبت -

 برنامه های تقویت رفتار -

 نکات الزم در تقویت رفتارهای مطلوب -

 ت کردنمحدودیت های تقوی -

 اصول تقویت رفتار -

 اقتصاد ژتونی -

 قراردادهای رفتاری -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه انواع برنامه های تقویت رفتار و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها -5

 فعالیت عملکردی: 
اجری برنامه های مختلف تقویت در مورد یک دانش آموز و تحلیل نتایج بدست آمده از آن در قالب گزارشی مکتوب جهت  -1

 ارایه در کالس درس برای سایر دانشجویان 
 

 فصل سوم: روش های ایجاد رفتارهای جدید

 روش شکل دهی رفتار -

 تعیین پیش نیازهای یک رفتار -
 سرمشق دهیروش  -
 روش قرینه دادن -
 شیوه های مناسب قرینه دادن -
 روش تمیز دادن -
 اصول تمیز دادن -4

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 بیان تفاوت ها و شباهت های آنهامقایسه روش های مختلف ایجاد رفتارهای جدید و  -5
 مشاهده اجرای روش های مختلف ایجاد رفتارهای جدید توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل آن به صورت مکتوب -4

 فعالیت عملکردی: 
طراحی و اجرای یک روش ایجاد رفتارجدید در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت -8
 رایه به مدرس  ا

 

 فصل چهارم: روش های حذف رفتارهای نامطلوب
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 روش اشباع  -
 روش حذف پاداش ها)خاموشی( -
 روش تقویت رفتار مغایر -
 احتیاط های الزم در تقویت رفتارمغایر  -
 روش تقویت منفی)حذف موقعیت ناخوشایند برای رفتار مطلوب( -
 چگونگی بکارگیری تقویت منفی  -
 نبیه مثبتشیوه های ت-
 شیوه های معکوس کردن عادت -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 فعالیت عملکردی: 

ارایه اجرای یک روش حذف رفتارنامطلوب در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت  -3

 آن در کالس درس

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

ه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های همرا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و 

ن در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویا
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری روش های تغییررفتار 

یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک  توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.
 در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد. شناختی فرد

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی: 

 (. روش های اصالح و تغییررفتار، تهران، نشر دوران8508سیف،علی اکبر) -
 (شیوه های تغییر رفتار، ترجمه علی فتحی آشتیانی،تهران، انتشارات سمت 8508میلتن برگر،ریموند) -
(.تغییردادن رفتارهای کودکان و نوجوانان، ترجمه یوسف کریمی، تهران، 8510کرومبولتز،هلن بی)کرومبولتز،جان دی  و  -

 انتشارات فاطمی
 منابع فرعی:

Miltonberger R.G(2011).Behavior Modification: Principles and 
Procedures.Forth.Publishery Thomson Wadsworth. 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 89( به میزان یا ترکیبیآزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و یابی پایانی: ارزش

 نمره1عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: 
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 نمره 1مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

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

 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : صادق نبوی
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 «روش های مشاهده رفتار»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3
مشاهده به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطالعات، نگاه و توجه دقیق به افراد، اشیا وپدیده های پیرامون با هدفی معین 
می باشد. همچنین مشاهده فرایند منظم نظارت و ثبت رفتار به منظور اخذ تصمیمات آموزشی یا اداری و دیگر خدمات مربوط به 

ه جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری می باشد. مشاهده علمی ترین روش کودک و نوجوان است. هدف از مشاهد
برای آزمایش اعتبار فرضیه هایی است که در مورد دانش آموزان ارایه می شود،به همین خاطر پایه بسیاری از روش های ارزیابی 

 رفتاردانش آموزان محسوب می شود. 
نایی ها و محدودیت های دانش آموزان پی برد،یکی از وظایف اساسی معلمان و مربیان از طریق مشاهده رفتار می توان به توا

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی به دانش آموزان بدون آگاهی آنها از مبانی،اصول، 
علمان در دوران تحصیل خود با مبانی، روشها و فنون فنون و روش های مشاهده میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو م

 . مشاهده رفتارآشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم و مشاور مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خود را به خوبی ایفا نمایند
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری و عملی

 ( 8+8)1تعداد واحد: 

 ساعت41زمان درس: 

اصول پیشنیاز: مبانی و 
 راهنمایی و مشاوره

 نام درس: 

 روش های مشاهده رفتاربه فارسی:  

 Methods of behavior observationبه انگلیسی:

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

از روش های جمع آوری  با مطالعه درس روش های مشاهده رفتار، با اهمیت و ضرورت مشاهده به عنوان یکی
اطالعات در باره رفتارهای دانش آموزان آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول مشاهده بهره کافی ببرد، به 
جایگاه مشاهده در تعلیم و تربیت پی ببرد و با نقش مشاهده در فرایند تدریس و مدرسه آشنا شود.همچنین با یادگیری 

 واندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد. دانشجو با شناخت روش های مشاهده وبافنون و روش های مشاهده بت
طراحی و اجرای یک نمونه مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزی شده از رفتارهای دانش آموز بتواند آن را تحلیل 

 نموده و در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد. 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3-2کد& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک &1-0 &0-0

مفاهیم اساسی 

 مشاهده رفتار

 

در موردمفاهیم اساسی 
مشاهده رفتارصرفا  
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.  

مباحث اساسی مشاهده 
رفتار را مورد تحلیل قرار 

و یافته های خود را در  داده
قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

مفاهیم اساسی مشاهده 
رفتار را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.
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شیوه های ثبت 

مشاهدات از رفتارهای 

 دانش آموزان

 

درباره شیوه های ثبت 
مشاهدات از رفتارهای 
دانش آموزان صرفا  
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.  

شیوه های ثبت مشاهدات 
از رفتارهای دانش آموزان 
رادر فرایند راهنمایی آنها 
مورد مقایسه قرار داده و 

ی ناشی از این یافته ها
مقایسه را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

شیوه های ثبت مشاهده از 
رفتار های دانش آموزان 
وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

انواع مشاهده و مراحل 

 آن
درباره انواع مشاهده 
صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.  

انواع روش های مشاهده را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

انواع روش های مشاهده 
ابه آنها با وتفاوت وتش

یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ودالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.

برنامه ریزی انجام  

مشاهده از رفتار های 

 دانش آموزان

درباره برنامه ریزی 
انجام مشاهده از 
رفتارهای دانش آموزان 
صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.  

برنامه ریزی  برای انجام 
مشاهده از رفتارهای دانش 
آموزان را مورد تحلیل و 
مقایسه قرار داده و دالیل 

را در قالب یک  خود
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

مراحل برنامه ریزی برای 
مشاهده رفتارهای دانش 
آموزان را طی نموده 
وتفاوت وتشابه آن با برنامه 
ریزی های دیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته های خود را به 
صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:مباحث اساسی

 مفهوم و تعریف رفتار-

 تعریف مشاهده -
 رفتارهای قابل مشاهده -
 مشاهده های رفتاری و استنباط از آنها -
 الگوهای مشاهده رفتار -
 ضرورت و اهمیت مشاهده رفتار در تصمیم گیری های آموزشی  -
 تصمیم گیری در مورد تعیین ویژگی فراگیرانمشاهده برای  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 فعالیت عملکردی: 

 مدرس انجام مشاهده از رفتارهای یک دانش آموزدر مدرسه و تحلیل مشاهدات و گزارش آن به -
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 فصل دوم: روش های انجام و ثبت مشاهدات 

 سیاهه های بررسی رفتار -

 مقیاس های درجه بندی رفتار -

 فرم های واقعه نگاری -

 نگاره های مشارکت -

 نمایش رفتار به وسیله خط نشان و نمودار -

 موانع و محدودیت های روش های جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده -

 مشاهدات رفتاری ثبت شدهنمونه هایی از  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه انواع روش های ثبت مشاهده از نظر شیوه اجرا و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها -5

 فعالیت عملکردی: 
ونه سیاهه بررسی، مقیاس درجه بندی ، فرم واقعه نگاری و اجرای آنها بر روی یک دانش آموز و تحلیل نتایج تهیه یک نم -1

 بدست آمده 
 

 فصل سوم: انواع مشاهده

 مشاهده اتفاقی)مشاهده رفتار طبیعی( -

 مشاهده برنامه ریزی شده)مشاهده در جریان آزمایش(-
 مراحل انجام مشاهده: -
 مشاهدهتعیین هدف های -8
 تعریف عملیاتی رفتارهایی که باید مشاهده شوند-1
 تعیین روش و ابزارهای ثبت مشاهدات-5
 تعیین زمان های مناسب برای مشاهده رفتار-4
 پیش بینی روش های تلخیص،تعبیر و تفسیر اطالعات جمع آوری شده -3

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 حث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در ب -1
 مقایسه مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزی شده و بیان تفاوت های آنها -5
 مشاهده انجام مشاهدات رفتاری توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل آن به صورت مکتوب -4

 فعالیت عملکردی: 
طراحی و اجرای یک نمونه مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزی شده و تحلیل آنها  در قالب گزارشی مکتوب جهت  -8

 ارایه به مدرس  

 

 فصل چهارم: برنامه ریزی برای انجام مشاهده
 مشاهده به عنوان یک روش جمع آوری اطالعات و مطالعه رفتار  -
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 فرایند برنامه ریزی جهت انجام مشاهده -
 مهارت های مشاهده گر -
 ویژگی های فرد مشاهده گر  -
 تعصبات و تمایالت مشاهده گر -
 خطاهای مشاهده گر در حین مشاهده و تفسیر مشاهدات  -
 تاثیر عوامل محیطی بر مشاهده گر -
 رعایت چه نکاتی در هنگام مشاهده الزم است -
 تکرار فرایند مشاهده-

 فعالیت یادگیری:
 منابع معرفی شده  مطالعه مطالب از -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 فعالیت عملکردی: 
 بررسی و تحلیل مهارت های یک مشاهده گر در مشاهده رفتارهای دانش آموزان و ارایه گزارش آن در کالس درس -8

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری 

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 
شی،برقراری پیوند میان نظر و کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموز

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از 
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری مشاهده رفتارتوسط 

یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی  مدرسه خواهد شد. دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی
 فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: 

(. پرورش مهارت های مشاهده. ترجمه ولی اهلل نعمتی،تهران، انتشارات 8513کارول آ.کارت رایت و جی فیلیپ، کارت رایت) -
 شدر

 منابع فرعی:
-  

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 89( به میزان یا ترکیبیآزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و ارزشیابی پایانی: 

 نمره1عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: 

 نمره 1الیت( عملکردیمجموعه تکالیف)فع ارزشیابی پوشه کار:

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

 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : صادق نبوی
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 «پویایی گروه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3
پویایی گروه علمی است که به پیشبرد دانش ماهیت گروه اختصاص دارد و به مطالعه و بررسی مواردی نظیر چگونگی کنش و 

رهبری، نحوه واکنش های متقابل اعضا، ماهیت و قوانین تحول گروه ها، تبیین تغییرات و مقاومت های درون گروهی، انواع 
تشکیل و تحول گروه ها، نحوه تصمیم گیری در گروه ها، فشار و نفوذ اعضای گروه بر یکدیگر و ستیز و مخالفت در گروه می 
پردازد. در پویایی شناسی گروه ها، با بررسی و مطالعه ماهیت و قوانین تحول و تشکیل گروه ها، به بهبود روابط انسانی در گروه 

 .ها مبادرت می شود
مطالعه درس پویایی گروه، می تواند دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره را در شناخت ماهیت و شکل گیری گروه ها،ساختار 
واندازه، همرنگی و نفوذ، ماهیت قدرت و رهبری در گروه، تصمیم گیری گروهی، تعارض در گروهها، رفتارهای جمعی وعوامل و 

شناخت ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی گروه های دانش آموزی، عوامل موثر در منابع تغییر درگروه ها یاری نماید. 
رهبری گروه و استفاده از روش ها و فنون گروه سنجی در راهنمایی و مشاوره دانش آموزان از اهداف و دالیل ارایه این درس 

ایی های الزم را در هدایت و رهبری گروه های دانش می باشند.برای نیل به اهداف ذکر شده، دانشجویان باید مهارت ها و توان
آموزی کسب نموده و فرصت های یادگیری موثر را به منظور ارتقای سالمت روانی دانش آموزان با بهره گیری از ظرفیت های 

 جسمانی و اجتماعی خود در محیط واقعی مدرسه فراهم آورند.،روانی

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  1تعداد واحد: 

 ساعت51زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی 
 اجتماعی

 نام درس: 

 پویایی گروهبه فارسی:  

 Group dynamicsبه انگلیسی:

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

آموزش از مبانی و اصول پویایی گروه  با مطالعه درس پویایی گروه، با مفهوم، ویژگی و انواع گروه آشنا شده، در فرایند
بهره کافی ببرد، به جایگاه گروه درفرایند تعلیم و تربیت پی ببرد و با اهمیت و ضرورت پویایی درگروه های دانش آموزی  

 آشنا شود.همچنین با یادگیری فنون گروه سنجی بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد.
ای روان شناختی و جامعه شناختی گروه،ساخت، فرایند و عوامل پدیدآیی گروه در ارتباط با با شناخت بهتر ویژگی ه

مباحث اساسی تعلیم و تربیت، شکل گیری گروه و عوامل موثر بر آن را در بین دانش آموزان مورد بررسی قرار داده و 

 .   یط آموزشی تحلیل وگزارش نمایدهمچنین رابطه آن را با نیازهای فعلی دانش آموزان در موقعیت های واقعی مح
 

شایستگی 

 اساسی:

Ck&pck  2کد-

3& 0-0& 1-

0& 
 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مباحث اساسی 

 پویایی گروه

 

درمورد مفاهیم اساسی پویایی 
گروه صرفا  اطالعات ارایه شده 
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

 آن را گزارش نموده است.  

مباحث اساسی پویایی گروه 
را مورد تحلیل قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

ایی مفاهیم اساسی پوی
گروه را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.
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فرایند و عوامل 

 پدیدآیی گروه

 

درباره فرایند و عوامل شکل 
گیری گروه صرفا  اطالعات 
ارایه شده را جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از مقایسه 
 آنها، آن را گزارش نموده است.  

فرایند، ساختار و عوامل 
شکل گیری گروه رادر 
عملکرد و تصمیم گیری 
گروهی آنها مورد مقایسه 
قرار داده و یافته های ناشی 

مقایسه را درقالب از این 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

ساختار وعوامل روانی و  
اجتماعی پدیدآیی گروه را 
با یکدیگر مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده 
ویافته های خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

رهبری و اقتدار در 

 گروه
درباره اقتدار و انواع رهبری در 
گروه صرفا  اطالعات ارایه شده 
را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

 آن را گزارش نموده است.  

انواع رهبری در گروه را 
مورد مقایسه قرارداده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

روه انواع رهبری در گ
وتفاوت وتشابه ویژگی 
های رهبران گروهها رابا 
یکدیگر مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ویافته 
های خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است.

گروه سنجی،اجرا و  

 تفسیر نتایج
درباره گروه سنجی و نحوه 
اجرای آن صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

 آن را گزارش نموده است.  

گروه سنجی از دانش 
آموزان یک کالس به عمل 
آورده و نتایج را مورد 
تحلیل و مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 

منسجم ارایه  یک گزارش
 نموده است

به اجرای گروه سنجی بر 
روی دانش آموزان حداقل 
دو کالس مبادرت نموده 
وتفاوت وتشابه آنها را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته های خود را به 
صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است.

 

 آن های یادگیری، محتوای درس و ساختار. فرصت2

 فصل اول:مفاهیم اساسی پویایی گروه
 تعاریف و مفهوم گروه -
 ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی گروه)وحدت، الگوهای تعامل، نقش ها وپایگاهها،ساخت،رهبری، انسجام ( -
 تعاریف و مفهوم پویایی گروه -
 ماهیت پویایی گروه -
کوچک و بزرگ، گروه رویاروی و گروه غیر رویاروی، گروه کار و گروه دوستی انواع گروه)گروه نخستین وگروه ثانوی، گروه  -

 و......(

 تیم و گروه -
 انواع گروه -
 اندازه گیری پویایی گروه -
 گروه ها و تغییر -
 منابع تغییر درگروه ها -
 تعارض در گروه ها -
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 منابع تعارض در گروه ها -
 فردگرایی و جمع گرایی -
 گروه در تعلیم و تربیتکاربرد پویایی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه ویژگی های گروه های مختلف و بیان تفاوت های آنها با یکدیگر -5

 فعالیت عملکردی: 

 یر و تعارض درگروه ها و تحلیل آنتهیه جدول مقایسه منابع تغی -

 فصل دوم: فرایند، ساخت و عوامل پدیدآیی)شکل گیری(گروه 

 فرایند گروه  -
 عناصر گروه -
 انسجام گروهی -
 عوامل موفقیت گرو ها -
 عوامل روانی پدیدآیی گروه -
 عوامل اجتماعی و فرهنگی پدیدآیی گروه -
 ساخت)ساختار( گروه)رسمی، غیر رسمی( -
 و اجتماعی شدن گروه رشد -
 الگوهای ارتباط در گروه -
 ساختار کالس و مدرسه به عنوان گروه اجتماعی -
 عملکرد گروه -
 تصمیم گیری در گروه -
 نظریه های پویایی گروه -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از -1
 مقایسه و تحلیل ساخت رسمی وغیر رسمی گروه و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها -5

 فعالیت عملکردی: 
 تهیه جدول مقایسه ویژگی های ساخت رسمی و غیر رسمی گروه و تحلیل آن  -8

 

  فصل سوم:قدرت و رهبری در گروه
 ماهیت قدرت در گروه -
 تعاریف و مفهوم رهبری  -
 های رهبران در گروه هاویژگی -
 انواع رهبری در گروه ها -
 وظایف رهبران در گروه ها -
  کارآمدی رهبر -



 

073 

 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -8
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 گزارش کتبی آن به مدرسمقایسه و تحلیل انواع رهبری در گروه ها وارایه  -5

 فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه ویژگی های رهبران درگروه های مختلف و تحلیل آن  -3

 فصل چهارم: گروه سنجی
 نظریه گروه سنجی -
 کاربرد گروه سنجی در مدرسه -
  شیوه های اجرای گروه سنجی  -
 شیوه های تجزیه و تحلیل نتایج گروه سنجی -

 یادگیری:فعالیت 
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 فعالیت عملکردی: 
   طراحی و اجرای یک نمونه گروه سنجی و تجزیه وتحلیل نتایج آن در قالب گزارشی مکتوب جهت ارایه به مدرس -8
 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. همچنین استفاده از روش 

ته های کالسی و الزامات محیط آموزشی است، بهره گیری از یادگیری غیر مستقیم نیز  مستلزم برقراری ارتباط میان آموخ
فرصتهای یادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت 
گروهی دانشجویان در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به 

ک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری پویایی گروه توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد در
 شد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی: 

 (. پویایی گروه:شناخت و سنجش، ترجمه حسن پاشا شریفی، وجعفر نجفی زند، تهران ،نشر 8511فورسایت، دانلسون.ر ) -    

 دوران    
 (. پویایی گروه، ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان، تهران، موسسه فرهنگی رسا8510فور سایت، دانلسون.ر) -
 نجی و پویایی گروه، ترجمه غالمعباس توسلی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران(.مقدمه ای برگروه س 8511ترشاوی،مری) -
 اجتماعی، تهران، نشر شیفته -(. پویایی گروه و سنجش آن: درآمدی بر دیدگاه روانی8513گلشن فومنی، محمدرسول) -

 منابع فرعی:
 آستان قدس(.پویایی گروه، ترجمه فریدون وحیدا، مشهد، انتشارات 8518موکیویی،رژه) -

 (. پویایی گروه و مشاوره گروهی، تهران، انتشارات رشد8519شفیع آبادی، عبداهلل ) -
 (.مفاهیم بنیادی در پویایی گروه، تهران، نشر قومس 8515احدی، حسن؛ صالحی، مهدیه؛ بنی جمالی، شکوه السادات)-

 



 

074 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 81باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای، ویا ترکیبی( به میزان آزمون مباحث نظری)ارزشیابی پایانی: 

 نمره3عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: 

 نمره 5مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

یف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکال
 شود.مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی(مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : صادق نبوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

075 

 

 «نیازها و مسایل نوجوانان و جوانان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:

زیادی ازنیازها و مسائل نوجوانان و جوانان با نیازها و مسائل انسان در سایر دوره های تحولی مشترک است و بخشی نیز  بخش
خاص دوره نوجوانی است. نوجوانی دشوار ترین، پیچیده ترین، هیجان انگیزترین و تنش زا ترین دوره زندگی هم برای خود 

ار می آید. به همین دلیل مطالعه علمی ویژگی ها و خصوصیات، و همچنین نیازها و نوجوان و هم برای والدین و مربیان به شم
مسائل این دوره برای تعامل مناسب و سازنده با آنان ضرورت دارد. این درس که در سر فصل های گذشته رشته راهنمایی و 

دار یا ناپایدار پدیده های روانی و رفتاری مشاوره وجود داشته است، به طور طبیعی به آموزش علمی صفات و خصوصیات نسبتا پای
نوجوانان و جوانان در موقعیت ها و شرایط گوناگون می پردازد. درس نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان، دارای نقش مهمی در 

نوجوان در معلمان مشاوره و امور پرورشی، ازچگونگی پدیدایی ساختارها، نیازها و مسائل دانش آموزان -شناخت بهتر دانشجو
محیط های آموزشی و پرورشی دارد. شناخت سیر تحولی بلوغ، ویژگی ها و خصوصیات، و نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوانی 
بخصوص در محیط های آموزشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید 

نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان و تطبیق آن با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش توانایی تحلیل برنامه درسی 
و ارائه خدمات راهنمایی وانجام فعالیت های پرورشی را کسب نموده و فرصت های یادگیری مؤثر را با بهره گیری از ظرفیت 

 قعی زندگی یا آموزشی طراحی نمایند.شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های وا-های روانی

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 -(1پیشنیاز: روانشناسی تحولی)
 روانشناسی شخصیت

 نام درس: 

 به فارسی:  نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان 

 Needs and Problems of Adolescents and Youngstersبه انگلیسی:   

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

با درک بلوغ، تحوالت، ویژگی ها و فرایندهای روانی در طول رشد نوجوانی و ارتباط آن با مباحث اساسی در 
لیل قرار حوزه آموزش و پرورش، چگونگی تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوان را مورد شناسایی و تح

داده و ارتباط آن با نیازهای فعلی یادگیرندگان در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل 
 خدمت خود را گزارش نماید.

با شناخت بهتر نوجوان و جوان، چگونگی ساخت و پدیدایی فرایندهای روانی مربوط به ساختار شخصیت او، 
نی را بهتر تحلیل نماید وبا مقایسه نیازها و مسائل؛ شامل مفاهیم اساسی نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوا

بلوغ، نیازها و مسائل فردی، مسائل خانوادگی، مسائل تحصیلی، مسائل شغلی، و مسائل مربوط به عشق و ازدواج 
ات راهنمایی، و ارتباط آنها با زندگی روزمره، نیازهای آنان را بهتر درک نمایند و متناسب با این نیازها خدم

مشورتی و انجام فعالیت های پرورشی را در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی زندگی محل سکونت و 
 خدمت خود طراحی و ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 بلوغ

 

در مورد موضوعات  
اساسی بلوغ در 
فرایندهای روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 

موضوعات اساسی بلوغ و 
رشد فرایند های روانی و 
تفاوت و تشابه مباحث  را 
مورد مقایسه قرار داده و 

ی خود را در قالب یافته ها
یک گزارش منسجم ارائه 

مباحث اساسی بلوغ و رشد 
فرایندهای روانی و تفاوت 
و تشابه مفاهیم و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
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مقایسه آنها، آن را 
 گزارش نموده است.

گزارش منسجم ارائه نموده  نموده است.
 است.

نوجوانان و نیازهای 

 جوانان

 

در مقایسه نیازهای 
نوجوانان و جوانان، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این نیازها، آن را 

 گزارش نموده است.

نیازهای نوجوانان و جوانان 
را با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و یافته های ناشی 
از این مقایسه را به صورت 

سجم گزارش نموده من
 است.

نیازهای نوجوانان و جوانان 
و تفاوت و تشابه آنها را با 
نیازهای سایر دوره های 
تحولی مورد مقایسه و 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و یافته ها و 
دست آوردهای خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

مشکالت فردی و 

 روانی
در مورد انواع، علل، 

اخت و پدیدایی س
اختالالت و مسائل 
روانی دوره نوجوانی و 
جوانی، صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوری و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
های خود را گزارش 

 نموده است.  

در مورد انواع، علل، ساخت  
و پدیدایی اختالالت و 
مسائل روانی دوره نوجوانی 
و جوانی، شباهت ها و 

اوت ها را با یکدیگر مورد تف
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی اختالالت و 
مسائل روانی دوره نوجوانی 
و جوانی، ویژگی ها، تفاوت 
ها و شباهت ها را با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
 تجزیه و تحلیل و ارزیابی
قرار داده، و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 داده است.

مشکالت  

 شغلی-تحصیلی
در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی  
مسائل و مشکالت  

شغلی دوره -تحصیلی
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 

شغلی -مشکالت  تحصیلی
نوجوانی و جوانی،  دوره

شباهت ها و تفاوت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی  مسائل و 

شغلی -مشکالت  تحصیلی
دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
 شباهت ها را با یکدیگر
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده، 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه داده است.

مشکالت عشق و  

 ازدواج
در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی 
مسائل و مشکالت 
عشق و ازدواج در دوره 
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 
 مشکالت عشق و ازدواج در
دوره نوجوانی و جوانی، 
شباهت ها و تفاوت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 
مشکالت عشق و ازدواج 
در دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 

یکدیگر  شباهت ها را با
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده، 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 
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 منسجم ارائه داده است. را گزارش نموده است.  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .31

 فصل اول: مفاهیم اساسی بلوغ و مشکالت آن
 تعریف نوجوانی و جوانی -

 تعریف و عالیم بلوغ -

 بلوغ زودرسبلوغ دیررس و  -

 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در پسران -

 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در دختران -

 بلوغ و تحوالت جسمانی  -

 بلوغ و تحوالت عاطفی  -

 بلوغ و تحوالت اجتماعی  -

 بلوغ و تحوالت معنوی و اخالقی -

 فعالیت یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 ع معرفی شده در زمینه مسائل نوجوانان و جوانان(مطالعه مناب1

 فعالیت عملکردی: 
 مطالعه تاثیر تحوالت دنیای مدرن بر بلوغ نوجوانان و ارائه آن در کالس (8

 

 فصل دوم: نیازهای نوجوانان و جوانان
 نیاز به امنیت و آرامش -

 نیاز به مذهب وفلسفه حیات -

 نیاز به تعلق داشتن و عضویت در جمع و گروه -

 نیاز به پذیرش، تایید و احترام -

 نیاز به استقالل و خودمختاری -
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 نیاز به مبادله عشق و محبت -

 نیاز به هویت و هویت یابی -

 نیاز به پیشرفت، اشتغال و کسب موفقیت -

 نیاز به تشویق و قدرشناسی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (83

 معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان مطالعه متون و منابع (81

 فعالیت عملکردی
مصاحبه)یا اجرای پرسشنامه( با چند نوجوان و جوان و بررسی و اولویت بندی نیازهای فعلی نوجوانان و جوانان و ارائه  (3

 آن در کالس به صورت گروهی

 

 فصل سوم: مسائل و اختالالت فردی و روانی
مسائل و اختالالت روان تنی)دردهای جسمانی ناشی از مشکالت عصبی، آسم، اگزمای پوستی، کهیر، ناراحتی های  -

 گوارشی و ...( 

مسائل و اختالالت شخصیتی)اختاللهای شخصیتی اجتنابی، اضطرابی، وسواسی، پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال،  -

 مرزی، خود شیفته و... (

روان رنجورخویی)اضطراب، نگرانی، ترس، وسواس، افسردگی، احساس حقارت وکمرویی، احساس مسائل و اختالالت  -

 گناه، احساس غم، احساس خشم و...(

 اختالالت روان پریشی) اسکیزوفرنی و...( -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (83

 یازها و مسائل نوجوانان و جوانانمطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه ن (81

 فعالیت عملکردی     
اجرای پرسشنامه ای بر روی تعدادی از نوجوانان و بررسی وضعیت سالمت روان یا میزان اختالالت روانی موجود در  (8

 بین نوجوانان و جوانان به صورت گروهی

 

 فصل چهارم: مسائل و مشکالت خانوادگی
 ساخت خانواده -

 وادهخرده نظام های خان -
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 تعارض در روابط اعضای خانواده -

 تعارض والدین و فرزندان -

 اثرات مثبت روابط والدین وفرزندان -

 تاثیر بیماریهای خاص بر روابط اعضای خانواده -

 مشکالت فرزندان طالق -

 مشکالت فرزندان تک والدی یا بدون والدین -

 انواع سبک ها و شیوه های تربیتی والدین -

 فعالیت یادگیری
 بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در  (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان (1

 فعالیت عملکردی     
مصاحبه با افراد متخصص و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت موجود، اولویت بندی این مشکالت، و ارائه  (8

 گزارش آن در کالس

 

 شغلی-پنجم: مسائل و مشکالت تحصیلیفصل 
 با هوش بودن و مشکالت ادامه تحصیل -

 عدم عالقه و انگیزه به تحصیل -

 افت تحصیلی و کاهش نمرات از حد انتظار -

 ترک تحصیل یا فرار از مدرسه -

 اختالل در یادگیری دروس خاص -

 مشکالت در انتخاب رشته -

 مشکالت در انتخاب شغل آینده -

 مشکالت در شناخت خود -

 مشکالت در شناخت مشاغل و فرصت های شغلی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان (1
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 فعالیت عملکردی     
شغلی موجود، اولویت بندی این -تحصیلی مصاحبه با افراد معلمان و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت (8

 مشکالت، و ارائه گزارش آن در کالس

 

 فصل ششم: مشکالت ارتباطی و عشق و ازدواج
 مشکالت جامعه پذیری و ارتباط با همساالن -

 مشکالت ارضای نیاز به عشق و تمایالت جنسی -

 استمناء و انحرافات جنسی -

 مشکالت ارتباطی با جنس مخالف -

 ارتباط با جنس مخالف و احساس گناه  -

 ازدواج و فلسفه حیات -

 مشکالت انتخاب همسر و تشکیل خانواده -

 مشکالت ناشی از اختالل هویت جنسیتی -

 فرار از خانه و بزهکاری  -

 فعالیت یادگیری 
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8

 زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان(مطالعه متون و منابع معرفی شده در 1

 فعالیت عملکردی     
مصاحبه با والدین و دانش آموزان، شناسایی مشکالت خانوادگی موجود، اولویت بندی این مشکالت، و ارائه گزارش آن  (8

 در کالس

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .35

نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 
برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام فعالیت های پرورشی 

، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و نیز
 درک شناختی فرد در موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 رات انجمن اولیاء و مربیان(. مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشا850خدایاری فرد، محمد. ) -
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 (. مسائل نوجوانان و جوانان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان850احمدی، س احمد. ) -

 (. مسائل دوران کودکی و نوجوانی. تهران: انتشارات یسطرون850خدایاری فرد، محمد. ) -

 منابع فرعی:        

 شکست در عشق و مسئله تربیت. تهران:-ط با پسررواب-(. مسائل دختران: بحران هویت850منصورنژاد، محمد. ) -

 انتشارات جوان پویا 

 (. مشکالت نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد850اکبری، ابوالقاسم. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

پایان ترم به میزان آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری ارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد نیاز دیگر را نیز به سایر نکات: 

 دانشجویان ارائه نماید.
 

 جمشید جرارهتدوین کننده : دکتر 
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 «ادبیات کودک و نوجوان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: -3
ادبیات کودک ونوجوان، به مجموعه کتاب های آموزشی، آفرینش های کالمی وخالقیت های تصویری هنرمندان هرقوم 

وسازگاربا عالقه وبرپایة فرهنگ مذهبی و ملی گفته می شود، که متناسب باتوانمندی های ذهنی وروانی کودکان ونوجوانان 
هرملتی آفریده می شود. یکی ازاثربخش ترین وفراگیرترین حوزه های اثرگذاردرتعلیم وتربیت مخاطبان، عرصة وسیع ادبیات 
کودک ونوجوان است. بنابراین، شناخت دقیق این حوزه برای دانشجویان رشته های مختلف، خصوصا  برای رشتةآموزش 

پرورشی، امری بایسته است؛ تاازاین رهگذر، ضمن شناسایی عالیق، روحیات وتوانایی های کودکان ونوجوانان،  امور

 .تربیتی آنان فراهم نمایند-یادگیری راه حل های مناسبی را برای پاسخ به مسئله های آموزشی-بتواننددرفرایندیاددهی
 . 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 1تعداد واحد: 

 51 زمان درس:

 پیشنیاز: ادبیات فارسی

 نحوه تدریس: 

 نام درس:  به فارسی: ادبیات کودک ونوجوان

 به انگلیسی:           

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو :

وتوانایی های بامطالعة تأمّلی درآثارومنابع مربوط به موضوع، به روحیات، اصول روان شناختی، ذوق ،عالیق -8. 
 و بکارگیرد.  کودکان ونوجوانان، آشنا می شود

با کسب دانش ومهارت های ضروری، راه های مناسب تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان را دررده های سنی -1
 مختلف، فرامی گیرد. و در محیط مدرسه بکار می گیرد.

 به نقد و ارزیابی آثارومنابع مربوط به ادبیات کودک ونوجوان می پردازد -5
 

 

 
 

 شایستگی اساسی:

 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

شناسایی  

موضوع)دنیا، روح 

وروان، عالیق، 

نیازها وعواطف 

 کودک(

ویژگی ها، مبانی 
واصول ادبیات کودک 
 ونوجوان رانام می برد

 پس ازشناسایی ویژگی ها،
مبانی واصول  ادبیات 
کودک ونوجوان، به دسته 
بندی وتفکیک هریک 

 ازآنها می پردازد

درنهایت پس ازشناسایی 
ویژگی ها، مبانی واصول 
ادبیات کودک ونوجوان، و 
دسته بندی وتفکیک آن 
ها، به سطح بندی هریک  

 مبادرت می کند.

شاخه ها ونظریه های  درک  موضوع
متعدد ومتنوع ادبیات 

ونوجوان را  کودک
 درک  می کند.

شاخه ها ونظریه های 
مختلف ادبیات کودک 
ونوجوان را دسته بندی، 
 ارشگذاری وتبیین می کند.

شاخه ها ونظریه های 
مختلف ومتنوع ادبیات 
کودک ونوجوان را، ارزیابی، 

 نقد وتحلیل می کند.

تبدیل موضوع به 

پژوهش های 

 مستند)تولید(

موضوعی را به مسأله 
وآن را به شکل  تبدیل

 روایی گزارش می کند

موضوع موردنظررا درقالب 
یک گزارش علمی ارائه وبه 
صورت نظامندبه کمک 
برخی شواهدومستندات 

 مکتوب می کند.

بارعایت اصول علمی ، بین 
اجزای مختلف )فصل ها، 
بخش ها وعناوین (ارتباط 
برقرارنموده، یک گزارش 
جامع پژوهشی تولید می. 
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 کند.

 

 درس و ساختار آن محتوایهای یادگیری، فرصت. 2

نوبت 

 بحث

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس

 کلیات: اول
بیان اهداف کلی وجزئی / معرفی  

منابع اصلی وفرعی / معرفی 
تکالیف یادگیری / معرفی تکالیف 

 عملکردی

بحث و تبادل نظردرباره اهمیت 
 درس ادبیات کودک ونوجوان

................................................... 

 دوم و
 سوم

-8شناسایی کودک ونوجوان: 
رواشناسی کودک ونوجوان 
مثل:رفتار، مسائل رشد، ویژگی 
های بدنی، اجتماعی، هیجانی، 
عاطفی وشناختی درپنج دورة)پیش 
دبستان، دوره های اول ودوم 
ابتدایی ودوره های اول ودوم 

شناخت رغبت های -1دبیرستان(
 کودک ونوجوان درهردوره

پاسخ به پرسش های هدفدار/ 
 مشارکت دربحث گروهی/

با مراجعه به منابع دیگریک پژوهش 
موردی درموضوع روانشناسی کودک 

 یانوجوان رامکتوب می کنند

شناسایی مبانی واصول ادبیات  چهارم
کودک ونوجوان)تازگی درون 
مایه، خیال انگیزی، زبان 
مناسب، لحن وبیان درخور، 
سبک مخصوص، طرح مناسب 

ادبیات وقالب مناسب(/ تعریف 
کودک ونوجوان / هدف های 
ادبیات کودک 
ونوجوان)شناخت:خود، خلق، 

 خلقت، خالق(

بیان اصول ومبانی ازمنابع 
دیگر/ بحث درباره هدف های 
ادبیات کودک ونوجوان)خود، 

 خلق، خلقت، خدا(

 

پنجم 
 وششم

بررسی قالب های مخصوص 
نثرروایی درادبیات کودک 
ونوجوان)اسطوره، افسانه، قصه، 
حکایت، داستان کوتاه(/ بررسی 
پیشینة هریک ازقالب ها 
درجهان وایران / بررسی 
عنصرهای قالب سازو درون مایه 

بحث دربارة تفاوت وتشابه 
اسطوره، افسانه 
و....بایکدیگر/پاسخ به پرسش 

 هایی درباره عناصرداستانی

یک گروه ازدانشجویان موضوعی را 
درخصوص قالب های نثرروایی ادبیات 
کودکان انتخاب، وبه شکل اجرای 

 مستقل)کنفرانس( ارائه می دهند
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ساز هریک ازقالب ها)شخصیت، 
صحنه، جدال، ماجرا، گره افکنی، 

ی، تعلیق، بحران، اوج، گره گشای
 گفتگو، فرود وفرجام(

معرفی وخوانش ونقد وتحلیل  هفتم
نمونه هایی ازآثارمنثوردرقالب 
های افسانه، قصه، حکایت و 
 داستان کوتاه ازآغازتاعصرحاضر 

مشارکت درخوانش نمونه متن 
ها با رعایت مهارت های 

 کالمی، غیرکالمی وفرزبانی

هرگروه ازدانشجویان یک اثرمنتخب را 
نقد وارزیابی نموده، به شکل پژوهش 

 ارائه مستقل اجرا می کنند موردی یا
 

بررسی قالب های نثرغیرروایی  هشتم
درادبیات کودک ونوجوان)مقاله، 
گزارش، زندگی نامه، خاطره، 
سفرنامه(/ بررسی عنصرهای قالب 
ساز و درون مایه سازهریک ازقالب 

 ها

بحث ومناظره گروهی درباره 
مقاله، زندگی نامه و.../ بحث 
درباره تفاوت نثرروایی 

 ونثرغیرروایی

 

بررسی قالب های نظم روایی)قصه  نهم
های منظوم(درادبیات کودک 
ونوجوان/ معرفی، خوانش 
ونقدوتحلیل نمونه هایی ازقصه 

 های منظوم 

خوانش مناسب وبحث دربارة 
 یک نمونه قصه

چندنمونه ازاشعارمنظوم را نقدوارزیابی 
 می کنند.

معرفی و بررسی نظم  دهم 
مهمل، نظم  غیرروایی)نظم های

های بازی و سرگرمی، نظم های 
عامیانه، نظم های آموزشی 
غیررسمی)متل، لُغز، معما، 
چیستان(نظم های آموزشی 

-مهارتی، آموزشی -رسمی)درسی
 تربیتی، نظم خیال انگیز(

بحث وگفتگودرباره نظم های 
 غیرروایی رسمی وغیررسمی 

 

بررسی عنصرهای شعر)عاطفه،  یازدهم 
هنگ، شکل، تخیل، زبان، آ

درونمایه، سبک(/بررسی قالب های 
شعرکودک)چارپاره، مثنوی، قالب 

 نیمایی، قالب های تلفیقی(

پاسخ به پرسش های ازپیش 
تعیین شده درباره عنصرهای 

 شعر و قالب های شعرکودک

هردانشجو، باانتخاب یک نمنه 
شعرمنظوم، عاطفه، تخیل، ودرون مایة 

 آن را بررسی وارزیابی می کند.

بررسی درون مایة  دوازدهم
شعرکودک)وصفی، تمثیلی، 
تعلیمی(/ ویژگی های 
شعرکودک)زبان وبیان، پروردگی 
زبان، خیال انگیزی، گیرایی 
ودلنشینی(/آرایه های لفظی 

گروه ها باهم درباره ویژگی 
های شعرکودک به بحث 

 ومی پردازند.وگفتگ

بررسی درون مایه، آرایه های لفظی  و 
ویژگی های چندنمونه شعرکودک 

 ونوجوان
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درشعرکودک)تکرار، ترصیع، 
مطابقه، تشخیص، تشبیه، استعاره، 

 اغراق(

معرفی و خوانش نمونه آثارمنظوم  سیزدهم
غیر روایی/ ساده نویسی، 
بازنویسی، بازآفرینی ونظیره سازی 
برای کودکان ونوجوانان/ معرفی 
وخوانش نمونه هایی ازداستان 

شده  های بازنویسی یا بازآفرین
 برای کودکان

دربحث وگفتگوی گروهی 
تفاوت بازنویسی و بازآفرینی 

 راتشخیص می دهند

بازنویسی یک نمونه شعرکودک/ 
 بازآفرینی یک نمونه شعرکودک

چهاردهم و 
 پانزدهم

پیشینة تصویرگری درایران  
وجهان/ بررسی تصویر و 
تصویرگری درادبیات کودک 
ونوجوان/ بررسی عنصرهای 

طه، خط، شکل، تصویرگری)نق
روشن، رنگ ها، بافت(/ -سایه

کارکردابزارها 
ومواددرتصویرگری/تصویرگری با 
استفاده ازفن های گوناگون چاپ/ 
روش های تصویرگری/سبک های 
تصویرگری)واقعیت گرا، 
 اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و...(

بررسی وتحلیل تصویرپردازی 
چنداثرمنثور و منظوم ادبیات 

 کودکان درکالس

قدوبررسی تصویر و تصویرپردازی ن
 یک نمونه کتاب کودک

شیوه های قصه خوانی وشعرخوانی  شانزدهم
برای کودکان ونوجوانان)قصه گو و 
ویژگی هایش، بایدها ونباید های 
قصه گویی، شیوه ها وشگردهای 
اجرای قصه، شعرخوان وویژگی 
هایش، مخاطبان وویژگی هایشان، 
زمان ومکان وفضای شعرخوانی، 
انواع شعرخوانی، شیوه ها 

 وشگردهای اجرای شعر(

پاسخ به پرسش های هدفدار/ 
خوانش یک قصه باشگردهای 
مناسب / خوانش یک 

 شعرباشیوه های مناسب

جمع بندی ونقد وبررسی واحد درسی 
وارزیابی شیوه هاوشگردهای تدریس 

 استاد

 

  . راهبردهای تدریس و یادگیری:0

 استفاده از الگوهای مناسب تدریس مثل ارائة مستقیم، پرسش وپاسخ، بدیعه پردازی، حل مسئله،  کار گروهی و روش تلفیقی. 
 های ارزشیابی  ادبیات کودک ونوجوانآموزش توامان شیوه

 پیش بینی درس پژوهی ادبیات کودک ونوجوان
 نگار و...ند : نرم افزارهای رایانه ای، کارت، پردههای آموزشی مناسب در کالس ماناستفاده از ابزار و فناوری

 تکیه بر تمرین، تحلیل وتولید متن در کالس به شیوه کارگاهی
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 . منابع آموزشی:1

 منبع اصلی:
 (. ادبیات کودکان ونوجوانان. تهران: اتشارات دفترتألیف کتاب های درسی8513تعمت اللهی، فرامرز و همکاران.)

 (ا. ادبیات کودکان ونوجوانان. تهران: انتشارات دفترتألیف کتاب های درسی آموزش وپرورش8510مصطفی.)رحمان دوست، 

 منبع فرعی: 
 (. ادبیات کودکان.تهران:  انتشارات مؤسسة اطالعات8514شعاری، علی اکبر.)

 وارشاداسالمی (. شعرکودک ازآغازتا امروز.تهران: انتشارات چاپ ونشروزارت فرهنگ8511گرمارودی، مصطفی.)
(. ازاین باغ شرقی)نظریه های نقدشعرکودک ونوجوان(.تهران: نشرکانون پرورش فکری کودکان 8513سالجقه، پروین.)

 ونوجوانان
 (.آشنایی با ادبیات کودکان. تهران: انتشارات فردوس8511علی پور، علی.)
 (. مصورسازی کتاب کودک.تهران: انتشارات آگاه8531ابراهیمی، نادر.)

 (. شعردرآیینة کودک. تهران: انتشارات مؤسسة فرهنگی بشیرعلم وادب8511یک طلب، پوپک.)ن
 
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  89آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 مره ن 3عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند:

 نمره  3: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کار

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

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

 سایر نکات
 
 تدوین کننده : حاتم زندی 
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 «مهارت های نقد و بررسی اندیشه های اجتماعی و سیاسی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:3
اندیشه های اجتماعی و سیاسی امروزبعنوان یک عامل تغییر، ذهن و اندیشه های  روشنفکران جامعه ما  را به خود مشغول کرده 
است و در برخی موارد موجب جنبش های فکر ی واجتماعی می شوند.  برای شناخت دقیق این اندیشه ها همان گونه که 

وزشی ما هم نیاز به شاخص هایی دارد تا اهداف آشکار و پنهان این اندیشه ها را از سقراط منطق را ابداء کرد جامعه فرهنگی و آم
.دانشجو معلمان ، معلمان ،مدیران و دست اندر فیلتر و صافیهایی بگذراند تا به  درستی یا نادرستی این اندیشه ها واقف گردد  

ب  در جامعه  خود نیاز به شناخت و درک درست از کاران تعلیم و تربیت برای موفقیت در امرآموزش و داشتن فضایی مطلو
 . اندیشه ها ی سیاسی و اجتماعی دارند کرد عمل کارکرد، ساختار،

دانشجویان در این درس از سویی با شیوه های تئوری سازی و  روشهای نقد آشنا می شوند و از طرفی هم با فواید و آسیب های 
و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش وآشنا کردن دانش آموزان به طرز اندیشه های مدرن و کالسیک آشنا می گردند 

صحیح  استفاده از این شاخصهاوارزشیابی ها در جهت توسعه ملی و پیشرفت در بخش های اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادی 
اندیشه های موجود در علم  وسیاسی  برنامه ریزی خواهند کرد .برای نیل به اهداف یاد شده دانشجو معلمان توانایی تحلیل

سیاست و جامعه شناسی را  و توانایی تطبیق آن با نیاز های دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای 
را کسب نموده و فرصت های یاد گیری موثر را با بهره گیری از ظرفیت های یاد گیرندگان یا مراجعان ،در محیط های واقعی 

 و یا  آموزشی طراحی نمایند.زندگی 

 مشخصات درس
نوع درس:نظری  تعداد 

  1واحد:

 ساعت 16زمان درس :
پیشنیاز: آسیب شناسی  

 اجتماعی

 نام درس: 
 به فارسی:مهارت های نقد و بررسی اندیشه های اجتماعی و سیاسی

 the critical skill in social and political studyبه انگلیسی:           

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

با شناخت روشهای  مراحل شکل گیری نظریه و شیوه های نقد و تحلیل، اهداف نقدو انواع و فواید نقد و روشهای نقد 
د  می توان امیدوار بود که اندیشه های سیاسی و اجتماعی و برخورد به صورت منطقی با اندیشه های نو ظهور و موجو

دانشجو معلمان  قدرت تجزیه و تحلیل افکار واندیشه های صاحب نظران را کسب نموده و خود را برای بازبینی و 
بررسی اندیشه های مختلف آماده نمایند . همچنین تحول و شکل گیری اندیشه در  دانش آموزان را مورد شناسایی و 

در جهت مطلوب هدایت نمایند  و ارتباط آن با نیاز های فعلی یاد گیرند گان یا در موقعیت تحلیل قرار داده و می توانند 
 های واقعی زندگی یا محیط آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نمایند .

 

 
 
 
 
 
 

 شایستگی اساسی:
Ck&pck  3-2کد& 

0-0& 1-0& 
 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم سازنده نظریه و 

 مراحل شکل گیری آن 
 

 در مورد مفاهیم اساسی
سازنده نظریه و مراحل 
شکل گیری صرفا  
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

 است.

مفاهیم اساسی سازنده 
نظریه و مراحل شکل 
گیری را مورد مقایسه قرار 
داده و یافته های خود را 
در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

 درمورد مفاهیم اساسی
سازنده نظریه و مراحل 
شکل گیری تفاوت وتشابه 
مفاهیم ورابطه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

 ست.منسجم ارایه نموده ا

درموردموضوع ماهیت و  ماهیت و اصول نقد
اطال  "اصول نقد صرفا

عات ارائه شده را جمع 

درموردموضوع ماهیت و 
اصول نقد رامورد مقایسه 
قرار داده و یافته ها را  در 

درموردموضوع ماهیت و 
اصول نقد تفاوت وتشابه 
مفاهیم ورابطه آنها با 
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آوری  کنندو بدون 
تحلیل  آنها را گزارش 

 نمایند.
 

قالب یک گزارش منسجم 
ارائه نموده و مقایسه 

 نمایند .
 

یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.

در مورد چگونگی نقد  نقد روشها و داده ها
روشها و داده ها صرفا  

را  اطالعات ارایه شده
جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

 است.

در مورد چگونگی نقد 
روشها و داده ها  نظریات 
و داده ها را مورد مقایسه 
قرار داده و یافته های خود 
را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارایه نموده است

در مورد چگونگی نقد 
روشها و داده ها  تفاوت 

شابه مفاهیم ورابطه آنها وت
با یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.

 

 . فرصت های یادگیری ، محتوا ی درسی و ساختار آن2

 فصل اول:مفاهیم سازنده نظریه و مراحل شکل گیری آن  
 نظریه اجزای تشکیل دهنده-
 مراحلی که منجر به تشکیل نظریه می شود -

 نمونه ای از تنظیم یک نظریه-

 واقع بینی در نظریه پردازی-

 فعالیتهای یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسشهای مطرح شده  -8
 مطالعه متون و منابع معرفی شده -1

 فعالیتهای عملکردی : 

 کند ند  نظریه را باهم مقایسهدانشجو اجزای تشکیل دهنده چ-
 

 فصل دوم:ماهیت و اصول نقد 
 برسی لغوی ، انواع نقد و سیر تاریخی نقد - 
 فواید و اهداف نقد -
 پیش شرط های نقد  -
 نقد نظریه ،پیش فرض های معرفتی و غیر معرفتی -
 مراحل نقد نظریه ها -

 فعالیتهای یادگیری:

 به پرسشهای مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ (3

 (مطالعه متون و منابع معرفی شده 1

 فعالیتهای عملکردی : ندارد

 

 فصل سوم : نقد روشها و داده ها 
 بررسی و نقد روش ) شناخت ،پیش بینی و تبیین(هریک از اندیشه های اجتماعی و سیاسی -
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 الگوی های تبیین در علوم اجتماعی  -
 با نظریه و روش تناسب روشهای جمع آوری داده ها -
 نقد داده ها با توجه به میزان سازگاری داده ها ، روش ها و نظریه های ارائه شده -
 انواع داده های تاریخی و تجربی در علوم اجتماعی -
 انواع داده ها در علوم سیاسی شامل:-

 قوانین داخلی و بین المللی  -الف
 پیمان نامه ها  -ب
 آن استوارند   اندیشه هایی که حکومت ها بر -ج

 نقد روشهای جمع آوری داده های تاریخی با توجه به نظریه و روش  آن -
 نقد روشهای جمع آوری داده های تجربی  با توجه به نظریه و روش  آن

 تحلیل یک گفتمان رسانه ای شامل مصاحبه -

 فعالیتهای یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسشهای مطرح شده8

 (مطالعه متون و منابع معرفی شده 1      

 فعالیتهای عملکردی : 
(دانشجو معلم دو نمونه از اندیشه های سیاسی و اجتماعی را  انتخاب نموده و با توجه به روشهای نقد آنها را مورد بررسی 8

 وتحلیل قرار داده و به صورت گزارش کتبی به مدرس ارائه می نماید.

 یادگیری. راهبردهای تدریس و 0

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آ موزشی نیازمند استفاده از شیوه های ارائه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است . انجام فعالیت های عملکردی برای 

ی آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی ،مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در درک عمیق ، یادگیری بهتر و بکار گیر
این فعالیت ها می باشد .برای یاد گیری غیر مستقیم دانشجویان باید با مطالعه فردی و درک شناختی از موقعیت های گوناگون 

 زندگی واقعی ، به این هدف نایل گردند.

 

 . منابع آموزشی:1

 منابع اصلی: 
 (.مراحل اساسی  اندیشه در جامعه شناسی : انتشارات علمی فرهنگی8509آرون، ریمون باقر پرهام) -      

 (سیری در اندیشه سیاسی غرب : انتشارات امیر کبیر8508عنایت، حمید)-

 (در آمدی برمکاتب و نظریه های جامعه شناسی :نشر مرندیز8510تنهایی ،حسین )-

 ای تبیین در علوم اجتماعی: انتشارات صراط(گونه ه8515لیتل ، دانیل)-
 منابع فرعی:

 ( نظریه های جامعه شناسی : نشر دانژه8508ادیبی ،حسین وانصاری ،عبد المقصود.) -

 نقدی بر مارکسیم: انتشارات صدراویا سایت جهانی استاد شهید مرتضی مطهری1361مطهری ،مرتضی -
گفتمان . مترجمان فاطمه شایسته پیران و سایرین : انتشارات مرکز مطالعات (تحلیل انتقادی 8510فری کالین ، نورمن) -

 وتحقیقات  رسانه ها

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره 81آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره5های یادگیری پیش بینی شده کالسیعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 3مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردیارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شود. 
 امدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پی

 سایر نکات
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 «خانواده و ازدواج در اسالم و ایران»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:3

خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی 
می کند. عالوه بر این خانواده از یک ساخت نظام دار قدرت برخوردار است که ورود به این نظام صرفا از طریق را تعیین 

تولد، فرزند خواندگی یا ازدواج صورت می گیرد. نقش ها، قواعد و الگوهای تربیتی خانواده، شخصیت اعضای آن را شکل 
آموزش و مشاوره موفق به دانش آموزان در محل خدمت و سکونت می دهد. دانشجو معلمان مشاوره برای موفقیت در ارائه 

خود نیاز به شناخت و درک درست از ساختار، کارکرد، عملکرد و نقش خانواده دارند. دانشجویان در این درس از طرفی با 
اده و زوج ها آشنا فلسفه، ارکان، کارکرد، الگوهای ارتباطی و شیوه های فرزند پروری؛ و از طرفی دیگر با آسیب های خانو

می شوند و و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش و مشاوره در محیط های واقعی آموزشی و پرورشی استفاده خواهند 
کرد. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید توانایی تحلیل برنامه درسی خانواده و زوج ها در اسالم و ایران، و تطبیق 

نش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره را کسب نموده و فرصت های آن با نیازهای دا
یادگیری مؤثر را با بهره گیری از ظرفیت های یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های واقعی زندگی یا آموزشی طراحی 

 نمایند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 پیشنیاز: روانشناسی شخصیت

 نام درس: 

 به فارسی:  خانواده و ازدواج در اسالم و ایران 

 Family and marriage in Islam and Iranبه انگلیسی:   

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

ایران و اسالم، چگونگی تحول ساختار، قواعد، نقش ها، و عملکرد با شناخت سیر تحولی خانواده و زوج ها در 
خانواده در طول اعصار، و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و 

ان شخصیت دانش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجع
 در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید.

با آشنایی نسبت به فلسفه، ارکان، کارکرد، الگوهای ارتباطی، شیوه های تربیتی و آسیب های خانواده و زوج ها، 
رک نیازهای روزمره چگونگی ساخت و پدیدایی نظام خانواده و خرده نظام های آن را تحلیل نماید و با د

یادگیرندگان و نقش خانواده در رفع این نیازها، متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره ای را 
به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های واقعی آموزشی و زندگی محل سکونت و خدمت خود طراحی و ارائه 

 نماید.
 شایستگی اساسی:
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سیر تحولی 

خانواده قبل و بعد 

 از اسالم

 

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی خانواده و زوج 
ها در طول دوران 
گوناگون،   صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

موضوعات اساسی سیر 
تحولی خانواده و تفاوت و 
تشابه مباحث و تغییرات 
خانواده و زوجها در دوران 
گوناگون قبل از اسالم و 
بعد از اسالم را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 

مبحث تحول خانواده در 
قبل و بعد از اسالم و 

شابه آنها و رابطه تفاوت و ت
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
 گزارش منسجم ارائه نماید.
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 گزارش منسجم ارائه نماید. گزارش کند.

 ارکان خانواده

 

در مورد ارکان خانواده 
شامل نقش ها، 
مسؤلیت های اعضای 
خانواده، خرده نظامهای 
درون خانواده، سلسله 

مرزها،  صرفا مراتب و 
اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
آنها، گزارش خود را 

 ارائه نماید.

موضوع ارکان خانواده؛  
شامل نقش ها، مسؤلیت 
های اعضای خانواده، خرده 
نظامهای درون خانواده، 
سلسله مراتب و مرزها،  را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 

ناشی از  داده و یافته های
این مقایسه را به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

در مورد ارکان خانواده 
شامل نقش ها، مسؤلیت 
های اعضای خانواده، خرده 
نظامهای درون خانواده، 
سلسله مراتب و مرزهای 
درون خانواده  مطالعه 
نموده و تفاوت و تشابه آنها 
را مورد مقایسه و تجزیه و 
ه تحلیل و ارزیابی قرار داد

و یافته ها و دست 
آوردهای خود را به صورت 

 مکتوب گزارش نماید.

در موضوع ماهیت  کارکرد خانواده
کارکردهای گوناگون  
خانواده و ویژگی های 
این کارکردها، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوری و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 

 را گزارش نماید.

و تکوین نحوه پدیدایی 
انواع گونالگون کارکردهای 
خانواده و ویژ گی های آنها 
را با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نماید.

پدیدایی و تکوین انواع  
گوناگون کارکردهای 
خانواده، و ویژگی های 
هرکدام را از لحاظ تفاوت 
ها و شباهت ها با یکدیگر 

ورد مقایسه، تجزیه و م
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه نماید.

الگوهای ارتباطی و  

شیوه های فرزند 

 پروری

در مورد الگوهای 
ارتباطی و شیوه های 
فرزند پروری گوناگون 
در خانواده و ویژگی 
های این الگوها و شیوه 

دانش مربوطه ها، صرفا 
را جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 

 را گزارش نماید.

در مورد الگوهای ارتباطی  
و شیوه های فرزند پروری 
گوناگون در خانواده و 
ویژگی های این الگوها در 
خانواده، آنها را با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 

یک  دالیل خود را در قالب
 گزارش منسجم ارائه نماید.

در موضوع پدیدایی و 
تکوین  الگوهای ارتباطی و 
شیوه های فرزند پروری 
گوناگون در خانواده و 
ویژگی های این الگوها، 
تفاوت ها و شباهت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 

رش منسجم ارائه یک گزا
 نماید.

ازدواج و تعارضات  

 خانوادگی
در مورد انواع  ازدواج و 
اهمیت آن و تعارضات 
خانوادگی بعد از ازدواج، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 

انواع  ازدواج و اهمیت آن و 
خانوادگی بعد از تعارضات 

ازدواج را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نماید.

تفاوت ها و تشابهات انواع  
ازدواج و اهمیت آن و 
تعارضات خانوادگی بعد از 
ازدواج را با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
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یک گزارش منسجم ارائه  را گزارش نماید.
 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 فصل اول: خانواده چیست؟
 تعریف خانواده -

 تاریخچه خانواده -

 فلسفه خانواده -

 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (80

 شده در زمینه ازدواج و خانوادهمطالعه منابع معرفی  (19

 فعالیت عملکردی: ندارد      

 

 فصل دوم: ارکان خانواده     
 نقش ها و مسئولیت های زن و شوهر -

 نقش های مشترک -

 سلسله مراتب در خانواده -

 مرزها در خانواده -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (81

 بع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانوادهمطالعه متون و منا (80

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 فصل سوم: کارکردهای خانواده
 کارکردهای عاطفی -

 کارکردهای روانی -

 کارکردهای مذهبی -
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 کارکردهای تربیتی -

 کارکردهای آموزشی -

 کارکردهای اقتصادی -

 کارکردهای جنسی -

 فعالیت یادگیری
 پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به  (81

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (80

 فعالیت عملکردی: ندارد     
 

 فصل چهارم: خانواده و الگو های ارتباطی
 تعریف الگوهای ارتباطی -

 سطوح ارتباط -

 روش های ارتباطی -

 گیر، نامنسجمالگوهای ارتباطی) پذیرا و پویا، وابسته، سلطه گر، مقابله ای، کناره  -

 جهت گیری ارتباطی) همنوایی و گفت و شنود( -

 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

یا بیشتر، با یکدیگر دانشجویان نمونه های مناسب الگوهای ارتباطی را در کالس به صورت گروه های دو نفره و  (0

 تمرین کنند.

 فعالیت عملکردی: ندارد
 

 فصل پنجم: شیوه های فرزند پروری
 تعریف فرزند پروری -

 دیدگاههای فرزند پروری) بامریند، شفر، آدلر، باتوم و...( -

 انواع شیوه های فرزند پروری)سخت گیر، سهل گیر، قاطع و اطمینان بخش -

 پیامدهای فرزند پروری -

 فعالیت یادگیری:     
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 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

 فعالیت عملکردی
دانشجویان نمونه هایی از شیوه های فرزند پروری نامناسب را در محیط زندگی و یا در محل کارورزی خود شناسایی و  (8

 را جایگزین آن نموده و در کالس به صورت تمرین عملی ارائه بدهند.الگوهای مناسب 

 

 فصل ششم: تحوالت خانواده     
 سیر تحوالت خانواده قیل از اسالم -

 سیر تحوالت خانواده بعد از اسالم -

 خانواده گسترده و سنتی -

 خانواده هسته ای و مدرن -

 مشکالت اجتماعی -

 سکوالریسم و خانواده -

 ساختار و کارکرد نهاد خانوادهاثرات جهانی سازی بر  -

 فعالیت یادگیری:     
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

 فعالیت عملکردی: ندارد
 

 فصل هفتم: تعارضات خانوادگی و ازدواج
 تعارض سنت ومدرنیته در ازدواج -

 تعارض زن و شوهر -

 تعارضات والدین با فرزندان -

 تعارضات فرزندان -

 تعارضات نقش -

 تعارض سیستمی -

 تعارض بین نسلی -
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 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

 فعالیت عملکردی: ندارد      
 

 همسر گزینیفصل هشتم: ازدواج و 
 تعریف و تنوع ازدواج -

 اهداف و فلسفه ازدواج -

 مالک های انتخاب همسر -

 آمادگی برای ازدواج -

 ازدواج مجدد و چند همسری: تعریف، تنوع، ویژگی ها و علل، ازدواج مجدد در بافت تاریخی -

 اجتماعی، مسائل حقوقی، پیامدها، مشکالت، فرزندان-ازدواج موقت: اثرات روانی -

 ت یادگیری:فعالی      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

 فعالیت عملکردی:
دانشجویان می توانند مالک های انتخاب همسر از دیدگاه خودشان را بنویسند و میزان دست رسی به هر کدام را در   (8

 کالس به بحث بگذارند.)فعالیتی که بعدا در محیط واقعی وآموزشی محل خدمت خود می بایست انجام شود(

 

 فصل نهم: خانواده و آسیب ها
 اقتصادی و...-نظام های حقوقی، تاثیر بر کودکان، تحوالت اجتماعیطالق: تعریف، شیوع، علل، پیامدها،  -

 خشونت در خانواده: تعریف، انواع، چرخه خشونت، ارزیابی زنان آسیب دیده و... -

خانواده های تک والدی: تعریف، ویژگی ها، پیامدها، انواع) زن سرپرست، مرد سرپرست، محصول طالق، زایمان های  -

 د خوانده ها، والد شدن از طریق لقاح مصنوعی، بیوه هایی که قصد ازدواج مجدد ندارند.بدون ازدواج، والد فرزن

 اجتماعی، روش های مقابله و ...(-زوج های بدون فرزند)ناباروری، پیامدهای روانی -

 خانواده و آسیب های اجتماعی) وابستگی به مواد، اعتیاد، فرار، آسیبب های نوظهور، آسیب های ناشی از فن آوری -

 اطالعات و ارتباطات(

 خانواده های محروم از پدر) معنا، نقش، انواع، آثار محرومیت، واکنش ها و...( -
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 فعالیت یادگیری:      
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده (1

 فعالیت عملکردی
توجه به عالقه خود، آسیب های اجتماعی مرتبط با آسیب های خانواده را در منطقه محل خدمت یا دانشجویان می توانند با 

 محل تحصیل خود با ذکر دالیل و پیامدهای آن شناسایی و در کالس گزارش نمایند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .36

از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به  تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 
برای درک عمیق، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز، 

گانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. برای یادگیری غیر مستقیم دانشجویان باید با مطالعه مستلزم مشارکت هم
 فردی و درک شناختی از موقعیت های گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نائل گردند.

 

 .منابع آموزشی1

 منابع اصلی:
 ن: انتشارات(. روانشناسی و آسیب شناسی خانواده. تهرا8501فتحی آشتیانی، علی.) -

 (. خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی. تهران: انتشارات سمت8508ساالری فر، محمد رضا.) -

 منبع فرعی:      
 ( . خانواده در اسالم. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه8509بستان، حسین. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

اه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان آزمون)باز پاسخ، کوتارزشیابی پایانی: 

 نمره 83

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره1مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد  :سایر نکات

 نیاز دیگر را نیز به دانشجویان ارائه نماید.
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «رفتار و روابط انسانی در مدرسه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 3

عنصر انسانی مهمترین رکن در هر سازمانی بشمار می آید .افراد به سازمانها می پیوندند تا ضمن رفع نیازهای سازمان به 
هدفهای خود نیز دست یابند . به همین ترتیب کار کردن با انسانها ، برجسته ترین فعالیت مدیران برای تحقق اهداف و 

و رفتار سازمانی بعنوان یک قلمرو علمی در نظریه های مدیریت ،  روابط انسانی ماموریتهای سازمانی است. چنین است که بحث
جایگاهی در خور پیدا نموده است . این قلمرو علمی بر شناخت اصول روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار آدمیان در درون 

شی که در پی تحقق اهداف و آرمانهای تعلیم سازمانها و نحوه مدیریت و هدایت آن متمرکز است . در مدارس و سازمانهای آموز
 –موقعیتی استراتژیک می یابد بگونه ای که فعالیتهای آموزشی   روابط انسانیو تربیت فعالیت می نمایند ، موضوع رفتار و 

ار می رود تا تربیتی صرفا با تکیه بر اصول و معیارهای روابط انسانی یافته و به اهداف خود خواهند رسید . به این ترتیب انتظ
دانشجو معلمان رشته مشاوره  ) گرایش فعالیتهای تربیتی ( بتوانند با دستیابی به سطحی قابل قبول از دانش و نگرش مرتبط با 
این مباحث ، ضمن رعایت  شخصی اقتضایات انسانی در مدرسه ، در صورت بروز ضعف در رعایت معیارهای انسانی و بروز 

های انسانی در درون مدرسه ، نقشی راهنما و مشاور داشته و در نتیجه با درک موقعیتها و تحلیل احتمالی تعارضات و کشمکش 
 آنها و با ارایه راهکارهای مناسب  به رفع آنها و در نتیجه به سالمت سازمانی مدرسه کمک کنند.     

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 مبانی تدریس  پیشنیاز: اصول و

 نحوه تدریس: 

 م درس:  به فارسی: رفتار و روابط انسانی در مدرسهنا

 Behavior & Human Relations in school به انگلیسی :

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

با آشنایی و درک نقش و جایگاه اساسی انسان در سازمانها و اصول و مبانی تاثیر گذار بر رفتار و روابط انسانی  
کارکنان ، دانش آموزان و اولیاء آنها در درون مدرسه ، می تواند در نقش و جایگاه مربی و مشاور با تحلیل شرایط 

 احتمالی و بهبود و ارتقاء موقعیت آن ا یجاد نماید. انسانی درون مدرسه، فرصتهایی را برای رفع مشکالت 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

 

نقش انسان در 

 سازمان

دالیل وجودی سازمانها 
را برمی شمارد و 
اهمیت نقش انسان در 
سازمان را توضیح می 

 دهد 

نقش انسان را در اسالم و 
مکاتب و نظریه های 
مدیریت مطرح و مورد 
مقایسه قرار می دهد 
شباهتها و تفاوتها را شرح 

 می دهد 

پیامد و آثار حاصل از نگاه 
متفاوت به انسان را در 
سازمان تحلیل و تبیین  

 می کند .

چگونگی  رفتار و 

روابط انسانی در 

قلمرو ، مصادیق و 
گستره رفتار و روابط 
انسانی را در مدرسه 

نقش بنیادین اعضا و 
فعالیتهای  مدرسه را در 
بروز رفتار و رعایت ) یا 

وضعیت مدرسه را از حیث 
چگونی رفتار و رعایت )یا 
عدم رعایت ا( صول و 
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 مدرسه

 

مشخص و نقش 
عوامل را در بروز رفتار 
و اجرا یا عدم اجرای 
اصول روابط انسانی 

 مشخص می کند

عدم رعایت (اصول و 
معیارهای روابط انسانی 

 د .مشخص می کن

معیارهای روابط انسانی 
 تحلیل و نقد می کند .

 

توسعه روابط 

 انسانی در مدرسه

مصادیق فقدان سالمت 
مدرسه را از حیث رفتار 
و روابط انسانی 

 مشخص می کند . 

تاثیرات فقدان سالمت 
و مدرسه را از حیث رفتار 

روابط انسانی با تکیه بر 
 مصادیق تحلیل می کند .

برای حل و توسعه روابط 
انسانی در مدرسه با تکیه 
بر مصادیق ، راهکار و 

 برنامه ارایه می دهد .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 

 مفهوم و تاریخچه روابط انسانی  
 شناخت و تعریف روابط انسانی -

 روابط انسانی قلمرو -

 هدفهای روابط انسانی -

 تاریخچه روابط انسانی -

 ساختار روابط انسانی در مدیریت  -

 فعالیت یادگیری:  
(با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت رفتار و روایط انسانی در سازمانها اشاره و مصادیقی از توجه )یا بی توجهی به آن ( را 8

 نند .بر اساس تجارب و شواهد شخصی ذکر می ک
 فعالیت عملکردی:

( با تکیه بر کتابهای مدیریتی ، انواع تعاریف و اهداف مطرح شده در باره رفتار و روابط انسانی را مطرح و به بیان شباهتها و 8
 تفاوتهای آنها می پردازند .

 انسان و روابط انسانی در اسالم فصل دوم : 
 انسان و روابط انسانی از دیدگاه قران

 روابط انسانی از دیدگاه معصومین ) ع (انسان و 
 انسان و روابط انسانی از دیدگاه متفکران اسالمی

 فعالیت یادگیری: 

 .(در بحث مشارکت نموده و به  و ذکر نمونه هایی از مصادیق تاکید اسالم بر جایگاه انسان و روابط انسانی می پردازد8
 فعالیت عملکردی:

روابط انسانی در اسالم با تکیه بر یکی از منابع قران ، دیدگاه معصومین ) ع (یا دیدگاه فیلسوفان انسان و ( یک مطالعه در باره 8
 و متفکران اسالمی انجام و گزارش آن را ارایه می کند.

 آن در انسان نقش و سازمانفصل سوم :
 جامعه بطور فزاینده سازمانی -

 تاریخچه تشکیل سازمانها -

 رسالت و ماموریت سازمانها -
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 ضرورت پیوستن انسانها به سازمانها -

 ابعاد اساسی انسانی و سازمانی در سازمانها -

 فعالیت یادگیری: 
اگر  "(در باره دنیای ضرورت تاسیس سازمانها  در جامعه و نقش کنونی خود در دنیای سازمانی بحث می نمایند و در باره اینکه8

 فتد  گفتگو می کنند . چه اتفاقی می ا"همه سازمانها به یکباره تعطیلی شوند 
 فعالیت عملکردی:

(مطالعه ای را در جهت شناسایی و طبقه بندی انواع سازمانها در جامعه و نقش انسان در مجموعه آنها انجام و نتایج آن را ارایه 8
 می کند.

 فصل چهارم: انسان در مکاتب و نظریه های مدیریت
 الف (انسان در مکتب مدیریت کالسیک:

 ) تیلور (مدیریت علمی  -

 مدیریت اداری ) فایول ( -

 مدیریت بوروکراسی) وبر( -

 ب (انسان در مکتب مدیریت  نئوکالسیک:

 جنبش روابط انسانی  -

 سلسه مراتب نیازهای مازلو -

 نظریه مک گرگور  -

 نظریه هرزبرگ -

 ماری پارکر فالت نظریه -

 وارنر نظریه -

 هومانز نظریه -

 ج (انسان در رویکردهای جدید مدیریت  

 اقتضاییمدیریت  -

 نظریه سیستم ها -

 مدیریت استراتژیک -

  z تئوری -

 فعالیت یادگیری:
 (نمونه ای از تاثیر مکاتب و نظریه های مدیریت بر نقش و جایگاه انسان را مطرح و نقد می کند .8

 فعالیت عملکردی:
 پردازد.(طی یک جدول به ارایه شباهتها و تفاوتهای مکاتب و نظریه ها در نوع  نگاه به انسان می 8

 فصل پنجم:

 رفتار انسان در سازمان  :
 چرایی و چگونگی رفتار انسانی  -

 ابعاد انسانی و سازمانی کار در سازمان ها-
 عوامل فردی مؤثر در رفتار کارکنان-
 عوامل سازمانی مؤثر در رفتار کارکنان-
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 پویایی شناسی گروهها-
 گروههای غیر رسمی-
 انگیزش -
 ادراک-
 ارتباطات-
 تئوری برابری-
 نظریه انتظار-

 تئوری اسناد-
 فعالیت یادگیری:

 به جمع بندی از عوامل فردی ) شخصی ( در بروز رفتار و روابط انسانی در سازمان می پردازد .
 فعالیت عملکردی:

 می کند .نقشه ای از وابستگی رفتار انسان در سازمان به عناصر و عوامل متعدد شخصی و سازمانی را ترسیم و ارایه 

 

 فصل ششم: روابط انسانی در سازمانهای آموزشی و مدرسه 
 جایگاه روابط انسانی در سازمانهای آموزشی -

 قلمرو روابط انسانی در سازمانها آموزشی -

 اصول روابط انسانی سازمانهای آموزشی -

 سازمانهای آموزشی شاخص های روابط انسانی -

 قلمرو و گستره روابط انسانی در مدرسه -

 روابط انسانی جاری در مدرسهانواع  -

 افراد و گروههای درگیر در رفتار و روابط انسانی در مدرسه -

 فعالیت یادگیری:
با مشارکت در بحث به ارایه مصادیقی از توجه از ) یا عدم توجه ( به رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  مدرسه می 

 پردازد .
 فعالیت عملکردی:

 اصول و شاخصهایی جدید در حوزه روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  در مدرسه می پردازد . با مطالعه به ارایه

 

 فصل هفتم : اخالق در مدرسه
 قلمرو و گستره اخالق در مدرسه -
 رفتار مسووالنه و پاسخگو در مدرسه -
 نقش افراد و گروههای مرتبط در رعایت ) یا عدم رعایت اخالق (در مدرسه -
 پیامدهای رعایت ) یا عدم رعایت اخالق در مدرسه ( مصادیق و -
 توسعه اخالق در مدرسه -

  فعالیت یادگیری :
 فهرستی از مصادیق رعایت ) یا عدم رعایت اصول و معیارهای اخالقی( را در مدرسه ارایه می کند .

 فعالیت عملکردی:

 د .اصول و معیارهای اخالقی در مدرسه ارایه می کنچارچوبی برای رعایت 
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 فصل هشتم: مدیریت تعارضات انسانی در مدرسه
 تعریف تعارضات انسانی در سازمان

 لزوم مدیریت تعارض سازمانی 
 قلمرو و گستره تعارضات سازمانی در مدرسه

 در باره بروز تعارض در سازمان نظریه سنتی
 تعارض در سازمان نظریه رفتاری

 ریشه های تعارض
 در مدرسه انواع تعارض

 در مدرسه تعارضت یریمد
 سبک های مرسوم برای مدیریت تعارض

 انتخاب راهبرد و سبک مدیریت تعارض

 فعالیت یادگیری:

 با مشارکت در بحث به  ارایه مصادیقی بیشتر از تعارض انسانی در مدرسه می پردازد . -

 فعالیت عملکردی:

 ارایه می کند .یک چارچوب از انواع تعارضات در مدرسه و راههای رویارویی با آنها  -

 

 فصل نهم :مدیریت و رهبری آموزشی و روابط انسانی
 تعریف رهبری -

 نقش مدیر و رهبر آموزشی در حوزه رفتار و روابط انسانی  -

 مهارتهای سه گانه مدیریت -

 اخالق و مدیریت و رهبری آموزشی  -

 نقش سبک های رهبری در رفتار و روابط انسانی :

 دستوری -

 تفویضی -

 مشارکتی -

 توجیهی -

 عدالت سازمانی در مدرسه     
 رهبری تحولی در مدرسه 

 فعالیت یادگیری:

نقش و جایگاه مدیر یت و رهبری آموزشی در مدرسه را  برای ایجاد و توسعه روابط انسانی در مدرسه با ذکر    -

 مصادیقی توضیح می دهد .

 فعالیت عملکردی:

با ذکر نمونه هایی نقد و بررسی می مدیر یت و رهبری آموزشی به رفتار و روابط انسانی در مدرسه را پیامدهای بی توجهی 
 کند .

 فصل دهم: بهسازی روابط انسانی در مدرسه
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 ضرورت  بهسازی روابط انسانی در مدرسه -         

 برنامه ریزی بهسازی روابط انسانی در مدرسه  -          
 توسعه رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه -         
 سالم انسانی روابط بازدارنده عوامل -        

 سنخ شناسی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 تحلیل پیامدها و آثار رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 ریشه یابی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 دسترس برای مقابله با روابط انسانی ناسالم در مدرسه زمینه های در -

 برنامه تضمین سالمت رفتار و روابط انسانی در مدرسه -

 فعالیت یادگیری:
 پرورشی توضیح می دهد . –نقش سالمت روابط انسانی  در مدرسه را برای تحقق اهداف و آرمانهای آموزشی 

 فعالیت عملکردی:

 مدرسه مطرح ، ریشه شناسی و برای حل آن راهکار ارایه می کند .مصادیقی از رفتار ناسالم را در 

 

 فصل یازدهم: اصول روابط انسانی در مدرسه
 مفهوم اصول روابط انسانی در مدرسه

 انواع اصول : 

 توجه به نیازهای مشترک-

 توجه به تفاوت های فردی -

 توجه به قدر و مرتبه انسان -

 همه گروههای انسانی و رشد درانگیزش   ایجاد فرصت برای -
 توجه به پیامدهای انسانی تصمیم ها و فعالیتها در مدرسه -
 رعایت معیارهای رفتار و روابط انسانی برای همه گروههای انسانی  -

 نظارت بر رعایت اصول روابط انسانی در مدرسه     
 فعالیت یادگیری:

 نی در مدرسه کمک می کند .با مشارکت در بحث ، به گسترش اصول و شاخص ها ی روابط انسا
 فعالیت عملکردی:

 برای اجرای اصول و شاخص ها ، به تفکیک راهکار ارایه می کند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
تدارک فرصت های یادگیری مشارکتی برای تحلیل نقش انسان در سازمان و مدرسه و تمهید الزم برای ژرف اندیشی و 

 و گسترش رفتار و روابط انسانی در سازمان و مدرسه .ارایه  چارچوب ها برای حفظ 

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: نیازمند به تهیه منبع جدید 

 منبع فرعی: 

 روابط انسانی در آموزشگاه ، دکتر سید محمد میرکمالی ، انتشارات یسطرون .
 ، انتشارات سمت سرمددکتر غالمعلی ، در سازمانهای آموزشی. روابط انسانی

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5



 

214 

 

 نمره 89آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره  3عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی  ارزشیابی فرآیند:

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی  ارزیابی پوشه کار:

دگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یا
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 سایر نکات
 

 رضا ساکی تدوین کننده:
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 «تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3
تربیت اجتماعی تامین تمهیدات الزم جهت متجلی ساختن ارزش ها و مقررات اجتماعی در فرد به منظور موثر بودن او در 
برخوردهای اجتماعی است. به عبارتی شیوه هایی برای سازش و انطباق رفتار فرد با شرایط، هنجارها و ارزش های جامعه می 

انان تعلیم رفتارهای اجتماعی و ارزش های اخالقی جامعه به آنها می باشد. باشد. هدف از تربیت اجتماعی کودکان و نوجو
بواسطه تربیت اجتماعی انسان در طول حیات خود تمامی عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط خویش را به شکل خودآگاه و 

 اعی فرد دارد. ناخودآگاه درونی کرده و با ساخت شخصیت خویش یگانه می سازد که آن نقش مهمی در کارکرد اجتم
از طریق تربیت اجتماعی می توان دانش آموزان را برای قبول مسئولیت های اجتماعی در جامعه آماده کرد. یکی از کارکردهای 
عمومی آموزش و پرورش، اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان می باشد، در نهاد آموزش و پرورش معلم نقش بسیار مهمی در 

ان دارد لذا یکی از وظایف اساسی معلمان و مربیان تربیت اجتماعی دانش آموزان می باشد که به طور تربیت اجتماعی دانش آموز
مسلم می تواند به تحقق مولفه های تربیت اجتماعی دانش آموزان در مدرسه بیانجامد. بنابراین ضرورت دارد دانشجو معلمان در 

ی آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم و مربی تربیتی مدرسه به دوران تحصیل خود با مبانی، روشها و فنون تربیت اجتماع

 . تربیت اجتماعی دانش آموزان همت بگمارند
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  1تعداد واحد: 

 ساعت51زمان درس: 

پیشنیاز: روان شناسی 
 اجتماعی 

 نام درس: 

 تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانانبه فارسی:  

 Social training  for children and adolescentsانگلیسی:به 

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

با مطالعه درس تربیت اجتماعی، با اصول و روشهای تربیت اجتماعی دانش آموزان آشنا شده، در فرایند آموزش از 
یت اجتماعی مشاهده بهره کافی ببرد، به نقش خود در تربیت اجتماعی دانش آموزان مبانی، اصول و روش های ترب

پی ببرد. همچنین با پی بردن به نقش اوقات فراغت در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان و یادگیری روش 
 های آموزش مهارت های اجتماعی بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد. 

انتخاب و اجرای  چند مهارت اجتماعی، آموزش آنها به دانش شناخت مولفه های تربیت اجتماعی وبا  دانشجو با
 آموزان وارزیابی نتایج آموزش بتواند آن را تحلیل نموده و در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد. 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3-2کد& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک &1-0 &0-0

مفاهیم اساسی تربیت 

 اجتماعی
در موردمفاهیم اساسی 
تربیت اجتماعی صرفا  
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 گزارش نموده است.  

مباحث اساسی تربیت 
اجتماعی را مورد تحلیل 
قرار داده و یافته های خود 
را در قالب یک گزارش 

 ایه نموده استمنسجم ار

مفاهیم اساسی تربیت 
اجتماعی را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
 منسجم ارایه نموده است.
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آموزش مهارت های 

اجتماعی به دانش 

 آموزان و ارزیابی آن

 

درباره  شیوه های 
آموزش، ارزیابی و 
سنجش مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان 
صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.  

شیوه های آموزش، ارزیابی 
و سنجش مهارت های 
اجتماعی  دانش آموزان 
ا رادر فرایند راهنمایی آنه

مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های ناشی از این 
مقایسه را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

شیوه های آموزش، ارزیابی 
و سنجش مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان 
وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته های خود را به 

ب گزارش صورت مکتو
 نموده است.

عناصر ومولفه های  

تربیت اجتماعی 

 کودکان و نوجوانان

درباره عناصر ومولفه 
های تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان 
صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.  

مولفه های تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
های خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

مولفه های تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان وتفاوت 
وتشابه آنها با یکدیگررا 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ودالیل خود را در 
قالب یافته ها به صورت 

جم ارایه یک گزارش منس
 نموده است.

روابط میان فردی در  

تربیت اجتماعی و 

 اوقات فراغت

درباره انواع روابط میان 
فردی  در تربیت 
اجتماعی دانش آموزان 
صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

 است.  

انواع روابط میان فردی  
وآموزش بازی های گروهی 
به دانش آموزان را در 
اوقات فراغت مورد تحلیل 
و مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

انواع روابط میان فردی و 
آموزش بازی های گروهی 
به دانش آموزان را در 
اوقات فراغت وتفاوت 
وتشابه آن مورد مقایسه و 

قرارداده ویافته ارزیابی 
های خود را به صورت 
مکتوب ودر قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:مباحث اساسی

 مفهوم و تعریف تربیت اجتماعی-

 اهمیت و ضرورت تربیت اجتماعی -
 اهداف تربیت اجتماعی -
 اصول تربیت اجتماعی -
 و تعریف اجتماعی شدن مفهوم -
 شیوه های اجتماعی شدن  -
 یادگیری نقش های اجتماعی -
 نهادهای اثرگذار بر تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان)خانواده، آموزش و پرورش، رسانه های جمعی( -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3
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 پرسش های طرح شده از سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به -1
 فعالیت عملکردی: 

 ندارد -

 

 فصل دوم: آموزش مهارت های اجتماعی

 انتخاب مهارت های اجتماعی -
 ارزیابی و سنجش مهارت های اجتماعی -
 فرایند آموزش مهارت های اجتماعی -
 روش های آموزش مهارت های اجتماعی -
 اجتماعیکاربرد بازی در آموزش مهارت های  -
 نگهداری و تعمیم مهارت های اجتماعی -
 تربیت معلم وآموزش مهارت های اجتماعی -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 نظر شیوه اجرا و بیان شباهت ها و تفاوت های آنهامقایسه انواع روش های آموزش مهارت های اجتماعی از  -5

 فعالیت عملکردی: 
 انتخاب یک مهارت اجتماعی ،آموزش آن به یک دانش آموز وارزیابی نتایج و تحلیل آن  -
 

 فصل سوم: اوقات فراغت وتربیت اجتماعی

 برنامه ریزی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان -

 و نوجوانان آموزش بازی های گروهی به کودکان -

 آموزش مهارت های اجتماعی به منظور ایجاد ارتباط متقابل بین همساالن -
 اوقات فراغت و رشد مهارت های اجتماعی در کودکان دارای معلولیت جسمانی  -

 فعالیت یادگیری: -

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -3

 شده از سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح -1

 فعالیت عملکردی: 

 ندارد -

 

 فصل چهارم: مولفه های تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان
 ابراز وجود   -
 خودرهبری -
 مسئولیت پذیری  -
 استقالل -
 رقابت  -
 همکاری -
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 هویت یابی -
 نوع دوستی-
 تشخص طلبی -
 خودکفایتی -
 سازگاری با محیط -
 همزیستی مسالمت آمیز -
 مشارکت جمعی -
 احترام به خود و دیگران -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 فعالیت عملکردی: 

 بررسیی تحلیلی مولفه های تربیت اجتماعی دانش آموزان و ارایه گزارش مکتوب آن به مدرس-

 

 فصل پنجم: روابط میان فردی در تربیت اجتماعی
 مفهوم روابط میان فردی   -
 انواع روابط میان فردی -
 روابط کالمی و ابعاد آن-
 روابط غیر کالمی و ابعاد آن -
 اثرات تقویت و پاداش در روابط میان فردی -

 راهبرد گوش دادن وکاربرد آن در روابط میان فردی -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه روابط کالمی و غیرکالمی در روابط میان فردی و تحلیل ابعاد آن جهت ارایه در کالس درس -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
ک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به تدار

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میان آموخته های 
ادگیری خارج از محیط آموزشی،برقراری پیوند میان نظر و کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای ی

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از 
راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری دانش نظری تربیت اجتماعی 

یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم  وانان توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.کودکان و نوج
 مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی1
 منابع اصلی: 
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ماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد ( مهارت های اجت8509ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید؛ اوهان، هارجی) -
 فیروزبخت وخشایار بیگی، تهران، انتشارات رشد

(.آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد،مشهد، 8513کارتلج،جی؛ میلبرن، جی. اف) -
 انتشارات آستان قدس رضوی

 منابع فرعی:
 ی تربیت اجتماعی، تهران، انتشارات عابد(. آسیب شناس8513کریمی، عبدالعظیم) -

(. چه قدر نوجوانی:کودکان و مهارت های اجتماعی، ترجمه حمید علیزاده، تهران، 8510جوری، ماری؛ پلگرینو،وایت) -
 انتشارات رشد

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 83ترکیبی( به میزان آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای و یا ارزشیابی پایانی: 

 نمره1عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: 

 نمره5مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

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

 مبنای ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده:  صادق نبوی
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 «فلسفه معلمی »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 8

-کردن، زمینه الزم برای احساس تعهد و تالش برای توسعه توان شخصی را فراهم میچرایی معلمیآگاهی معلم از چیستی معلمی و 

های درسی یک تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراک ارتباطات درونی برنامهکند. این آگاهی در فرایند تربیت معلم می
لمان آینده در فرایندهای جاری تربیت معلم بدست آورد؛ که چنین رشته دست یابد و از سوی دیگر فهمی از نواقص آموزش مع

گر خواهد بود. های رسمی، هدایتهای درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را برای فهم عمیقشناخت
شغل معلمی ایجاد کند و ای در ای مناسب برای خودارزیابی جهت ایفای نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می

تر به عرصه اشتغال مدد رساند. فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان یک دانشجومعلم را برای ورود آگاهانه
یابد و هم از های حرفه معلمی آگاهی میمسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است. در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت

تر شغل آینده را نیز درپی خواهد شود. چنین سطحی از درک پدیده معلمی، انتخاب آگاهانهتماعی شغل معلمی باخبر میوضعیت اج
 داشت. 

 
 مشخصات درس
 نوع درس: عملی

 3تعداد واحد: 
 ساعت 02زمان درس: 

 پیشنیاز: ندارد
انفرادی )و با  نحوه آموزش:

حضور معلمان سرآمد دارای 
 تجربه خاص(

 فلسفه معلمینام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری
و توجیهاتی منطقی برای ورود به این حرفه و شغل ارائه کند. همچنین، تصویری قابل « کردنمعلمی»تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهای اساسی یادگیری کنونی خود را می کردن دارد و به استناد آنای معلمیدفاع از آینده شغلی و حرفه
هایی از شوند و خود بارقههای معلمی گذشتگان آشنا میاعالم کند. در این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه

 دهند. عالقه به تدوین تجارب خود را نشان می
 

 0سطح  2سطح  3سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  0-2 & 2-2، 3-2کد 

PCK  0-0، 2-0، 3-0کد 

& 0-1 

ر شناخت 

حرفه و شغل 

 معلمی 

 بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس مطرح شده یا 

 در منابع آمده، اقدام کند. 

کردن در به تبیینی از معلمی
دست  شغل سازمانیسطح 

یافته که دارای توجیهات، 
شواهد و استدالل است و 

 قلمداد شود. تواند مقبول می

عنوان برای ورود به معلمی به 
 حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی
دالیل و توجیهات ویژه شناسایی 
و ارائه کرده و ضمن قضاوت در 
باره توان خود و نیازهای آموزشی 

کردن، از تجارب دیگران و معلمی
 منابع دیگر بهره گرفته است. 

ارزیابی خود و 

ارزیابی 

ها آموزش

برای کسب 

 آمادگی معلمی 

توانسته است به شکلی 
سطحی به قضاوت و انتخاب 

 اقدام کند. 

های بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

آموزش و پرورش و  سازمان
متغییرهای عام زندگی 
اجتماعی توانسته است تبیینی 
برای معلمی کردن به عنوان 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل سازمانی و ای دارای حرفه

متصور شود و بر  تعهد اجتماعی
ای آن اساس نیازهای حرفه

های واقعی را شناسایی و موقعیت
در باره توان خود براب ایفای 

ای قضاوتی مدلل کند نقش حرفه
که از عمق و پوشش مناسبی 
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 برخوردار است. فراهم کند.  شغلیک 

هایی ارائه کرده که پاسخ تکالیفانجام 
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
و ضمن  پژوهشی دقیقی است

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

ضرورت و جایگاه موضوع و ایجاد طرح  اول
انگیزه جهت پیگیری درس و ارزشدیابی  

 تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفدی برنامده و    سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
سرفصددل درس، تشددریح منطددق درس و کاربردهددای آن بددرای معلمددان، معرفددی تکددالیف 

 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 

و بدرای معرفدی شدغل    « معلم»شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی  کردن تشریح معلمی دوم
  حرفه.

در نهادهدای  « کردنمعلمی»ای همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه :3تکلیف 

 مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند.

کدردن بده عندوان شدغل     تشریح معلمی سوم
 سازمانی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی: وضعیت کنونی وظایف 
 و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن. 

کدردن بده عندوان تعهدد     تشریح معلمی چهارم
 اجتماعی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضدروریات حیدات اجتمداعی:    
 ماعی معلم و تحوالت آن در ایران. های اجتوضعیت کنونی نقش

 کنند.: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می2تکلیف 

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش کردن در کشورهای غربیسابقه معلمی پنجم
 کنند.معلم در جامعه اقدام می : دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش2تکلیف 

 ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمان.تشریح نقش کردن در کشورهای شرقیسابقه معلمی ششم
 کنند.: دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می0تکلیف 

ای و ... معلمان در رشته تخصصدی  ای، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههای مدرسهتشریح نقش منطق معلمی در رشته تخصصی هفتم
 ها در مدارس ایران: از واقعیت تا آرمانو چگونگی ایفای آن نقش

هدای  معرفی درس پروژه پایانی دوره و تشریح چگونگی ساماندهی تجربهفعالیت خاص: 

 کسب شده دوره تحصیلی برای تنظیم آن پروژه.

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش   8معلمان سرآمد:  هشتم
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی
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عمل سه تن از معلمان سرآمد را در ارتبداط بدا معلمدی     دانشجو معلم باید آموزه :1تکلیف 

 کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب را به مدرس ارائه کند.

معلمان سرآمد )گذشته( حوزه تخصصی:  نهم
1 

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش  
 کردن.معلمی الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص

معلمان سرآمد )گذشته( حوزه تخصصی:  دهم
5 

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )گذشته( حوزه تخصصی:  یازدهم
4 

هدا و  مت، شرایط کسدب تجربده، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خد
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنونی( حوزه تخصصی:  دوازدهم
3 

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنونی( حوزه تخصصی:  سیزدهم
3 

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنونی( حوزه تخصصی:  چهاردهم
1 

هدا و  کسدب تجربده، روش  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط 
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

معلمان سرآمد )کنونی( حوزه تخصصی:  پانزدهم
1 

هدا و  سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسدب تجربده، روش  
 کردن.الگوهای عمل، نوآوری، تجربه و دستاوردهای خاص معلمی

ای عمدل معلمدان   هدای مقایسده  بررسی شانزدهم
 سرآمد

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان برای تشریح آنچه توفیدق آندان را سدبب    
 های آن برای معلمان آینده.شده و آموزه

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 0
شدود.   جانبده دانشدجومعلمان انجدام مدی    های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته بدا مشدارکت همده    در این درس، آموزش

کند و بخشی دیگدر  های مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت
ت کندد و فرصد  از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سدرآمد را فدراهم مدی   

کند. به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاری معرفی معلمان سرآمد گذشته گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعده مندابع بپردازندد و در    می

ها یا نتایج با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاهگفتگوهای هر جلسه 
-دقیقه در کالس درس به صورت سازمان یافته ارائه نظر کنندد. درعدین   89حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا 

شود که به تشخیص آموزشگر یا بده درخواسدت دانشدجویان، پاسدخگویی بده       طرح هایی م حال، در جلسات درس ممکن است پرسش
-ها مدی شود. این قبیل پرسش تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه برخی از آنها می

درصد تکالیف مقرر درس تجاوز  39آنکه تعداد آنها از تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به 
 نکند.

 منابع آموزشی . 1
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الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفیدد را شناسدایی و    8501در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -
آموزشی برای مددت مقدرر، در همدان     معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه

 رشته بالمانع است.
هدای مفیدد   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سایت« معلمان سرآمد»همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از  -

برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصدی معلمدان   
 مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را برای مشارکت، تشویق کند. 

« تاالر گفتگوی معلمان آینده»اند تمامی دانشجومعلمان را برای عضویت در به بعد موظف 8504آموزشگران این درس از سال 
 مشارکت نمایند.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که در آن دانشجویان ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می
ا بر اساس ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس ریادگیری
 کنند. های آموزشگر، ارائه میپرسش

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم 
 درصد امتیاز  39د پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  39د آزمون پایانی: 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  

 س. مشارکت جدی و موثر در مباحث کال 

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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«هنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشیکاربرد »سرفصل درس   

  معرفی درس و منطق آن:. 3
دانشجو با درک عمیق از هنرهای تجسمی، با هنرهایی چون: طراحی، « های پرورشیکاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت»در درس 

سازی و هنرهای دستی و نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، عکاسی، گرافیک، معماری، طراحی محیطی، طراحی داخلی، مجسمه
کند. کند.؛ و در تهیة روزنامة دیواری، نشریه، بروشور و چاپ مهارت پیدا میها آشنایی پیدا میسنتی و نیز هنرهای مشتق یافته از آن

 گیرد. همچنین شیوة برپایی نمایشگاه که کاری گروهی است را یاد می
 

 مشخصات درس

 نوع درس: کارگاهی

  1تعداد واحد: 

ساعت در هفته  3زمان درس: 
ساعت در یک نیمسال  03)

 تحصیلی( 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: عملی در کارگاه

 های پرورشیکاربرد هنرهای تجسمی در فعالیتنام درس:  به فارسی: 

 به انگلیسی:           

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

-صورت عملی، راهنمایی تهیه روزنامة دیواری، تهیة پوستر به. به8تواند از پایان این درس مربی تربیتی میپس 

. با 1دار شود. آموزی، برپایی نمایشگاه از آثار هنرهای تجسمی و هنرهای دستی را عهدهصورت پالت، مجلة دانش
 آشنا شود بنر، چاپ لیزری، پالت و لمینت. با چاپ 5ابزار و لوازم طراحی و نقاشی آشنایی پیدا کند. 

 شایستگی اساسی:

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک 

 روزنامۀ دیواری

 

 

 

 

 هنرهای تجسمی

در بارة روزنامة دیواری 
اطالعات الزم را در 
مورد ابزار، ستون بندی 
و تیترها کسب کند تا 

صورت عملی بتواند به
 آن راتهیه نماید.

 
 
 
 

شناخت هنرهای 
تجسمی و هنرهای 

 دستی و سنتی. 
 

مطالب روزنامه را بر اساس 
شده تهیه موضوع انتخاب

 کند.
 
 
 

 
 
 
 

آشنایی با ابزار و لوازم 
طراحی و نقاشی و کاربرد 

 ها.هریک از آن

خط تحریری نستعلیق را را 
صورت عملی تمرین کند به

و روزنامه دیواری را با خط 
 سد.تحریری نستعلیق بنوی

 
 

 
 
 
 

آشنایی با هنرهای مشتق 
یافته از هنرهای تجسمی و 

 هنرهای دستی. 

 آموزیمجله دانش

 

مراحل تهیه مجلة 
آموزی از انتخاب دانش

اعضاء گروه شامل مدیر 

رایی مجله را با توجه آ صفحه
به محتوا و متن طبق اصول 
گرافیکی آشنایی پیدا کند و 

مجله آماده شده را تکثیر 
 نموده و صحافی کند.
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مسئول، سردبیر، 
حروفچینی، طراح و 

آرا؛ تا چاپ را صفحه
 انجام دهد.

 

بتواند عمالٌ یک مجله را 
 آماده کند.

 

 

 برپایی نمایشگاه
 

 

آشنایی با برپایی 
نمایشگاه با انتخاب 
مکان مناسب بر اساس 
آثاری که به نمایش 

 شود.گذاشته می
 

برای برپایی نمایشگاه آثار 
حجمی و آثار دیواری 
)خوشنویسی، نقاشی و...( 

ریل گذاری باید پانل بندی، 
و نورپردازی به طرز صحیح 

 انجام شود

د تهیة عالئم راهنما و تعیین 
 مسیر نمایشگاه

 

 چاپ

سازی یک روش آماده
بنر تبلیغاتی که چگونه 
طرح و نوشته و یا 

شده خوشنویسی انجام 
در رایانه به دستگاه 

 شودچاپ بنر منتقل می

 

طراحی اولیه در رایانه برای 
صورت چاپ پالت که به

شده پوستر در ابعاد تعریف
 شود تهیه می

 
های لیزری که بر روی چاپ

 شوداشیاء مختلف انجام می
 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 آشنایی عملی با طرز تهیة روزنامة دیواری فصل اول:

 د تعریف روزنامة دیواری، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیاز
 بندی، تهیة مطالب و تعیین تیترهاد طراحی، ستون

 د آشنایی عملی با خط تحریری نستعلیق
 دن آن و چسباندن در محل مربوطهد خوشنویسی متن با خط نستعلیق تحریری و تیترها با حروفچینی فونت درشت در کادر و بری

 د محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، کاریکاتور، عکس و...

 

 آموزیآشنایی عملی با تهیة مجلة دانش فصل دوم:

 آموزی، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیازد تعریف مجلة دانش
 بندی، تهیة مطالب، تعیین تیترهارایی، طراحی عنوان، طراحی جلد، ستونآ د صفحه

 حروفچینی متن و تیترها د
 د محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، عکس و تزئین صفحات

 های تکثیر، صحافی و دوخت د روش
 

 آشنایی عملی با روش برپایی نمایشگاه فصل سوم:

 د تعریف نمایشگاه و اهداف برپایی نمایشگاه
 د انتخاب فضای مناسب و متناسب با موضوع
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 های متحرک های دیواری، پانلد پانل
 د داشتن نور مناسب

 د نمایشگاه آثار حجمی )هنرهای دستی(، نمایشگاه آثار دیواری )خوشنویسی، نقاشی و...(
 (، ریل گذاری، قالب و زنجیر، نورپردازیMDF)د ابزار و لوازم 

 د تهیة عالئم راهنما و تعیین مسیر نمایشگاه
 

 چاپ فصل چهارم:

 د آشنایی با مراحل مختلف چاپ بنر
 های لیزرید آشنایی با طراحی و چاپ پالت، لمینت و چاپ

 

آشنایی با هنرهای تجسمی چون: طراحی، نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، عکاسی، گرافیک، تزئینات  فصل پنجم:

 هاسازی و هنرهای دستی و سنتی و نیز هنرهای مشتق یافته از آنمعماری، طراحی محیطی، طراحی داخلی، مجسمه
 

 هاآشنایی با ابزار و لوازم طراحی و نقاشی و کاربرد هریک از آن صل ششم:ف

  فعالیت یادگیری:
 شده مطرح هایپرسش به پاسخ پیرامون شناخت هنرهای تجسمی و نظری کالسی های بحث در مشارکت

 فعالیت عملکردی:

 د تهیه روزنامه دیواری و نشریه 8
 کارهای عملی د مشارکت فردی و گروهی در تهیه و ارائة1

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 نظری مباحث مستقیم ارائة شیوة از د استفاده

 های استاد مربوطه کارهای عملی با راهنمایی بهتر برای یادگیری عملی هایفعالیت انجام در دانشجویان مشارکت د

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی:

 (.خودآموز طراحی و نقاشی. تهران: انتشارات آراد کتاب8501مقتدایی، علی اصغر.) 

 د از روزنامة دیواری تا روزنامه نگاری، انتشارات مدرسه. 
 منبع فرعی: 

 (. هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران. تهران: انتشارات جمال هنر8509ابن عباسی، ادریس.)
 های درسی ایرانیی با صنایع دستی ایران. تهران:شرکت چاپ و نشر کتاب(. آشنا8510آشوری، محمد تقی.)

 (. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: انتشارات زرین و سیمین8511پاکباز، روئین.)
 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور1و  8(. مبانی هنرهای تجسمی 8513آقاجانی، حمید.)

 ری. راهبردهای ارزشیابی یادگی5
 نمره(. 1ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی)چند گزینه ای،پاسخ بازو........( از مطالب تدریس شده)

 نمره( 81صورت ژوژمان در کارگاه و مشارکت در کارهای گروهی )ارزشیابی فرآیند: انجام کارهای عملی به
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 سایر نکات

اختصاصی برای هر دانشجو، میز نور و ویدئو پروژکشن  کالس باید در فضای کارگاهی تشکیل شود و مجهز به میز و صندلی
 باشد. 

  با ویدئو پروژکشن آثار برگزیدة هنرهای تجسمی و هنرهای دستی را به دانشجویان نشان دهد.
 

 تدوین کننده : علی اصغرمقتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

«کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت های پرورشی»سرفصل درس   
  درس و منطق آن:معرفی  .3

 هیچ تفکری تا زمانی که با هنر آمیخته نشود در عمق جان مردم نفوذ نخواهد کرد.) مقام معظم رهبری (

نمایش و هنرهای نمایشی یکی از وسیله ها و رسانه های ارتباطی انسان ها از دیرباز تاکنون بوده است. در این هنر انسدان  

بدن )جسم خود( به ابراز ایده ها ،عقاید، آرزوها و..... می پردازد.جدا از این ها نمایش با بهره گیری از بیان)کالم و منطق( و 

بیندد و  گیرد و فرد با قرار گرفتن در جمع هویت خود را در گرو کدارگروهی مدی  هنری است که با مساعدت جمعی شکل می

ز طرفی این هنر این فرصت را برای نوآموز فراهم کند.ابرای ورود به جامعه و ابراز عقیده و احترام به کار گروهی تمرین می

ایجاد و ، تفکر نقاد توانایی برقراری ارتباط موثر ، تفکر خالق ،  :  حل مسئلهکند تا  بسیاری از مهارت های زندگی مثل می

یداد بگیدرد و بده    را  مقابله با اسدترس   مهارت، مقابله با هیجان ، همدلی کردن  ،مهارت خودآگاهی، حفظ روابط بین فردی 

عنوان فردی اجتماعی و بی عقده در حیات طیبه نقشی کارامد ایفا کند.داشتن چنین مهارت هایی برای یک معلم به عندوان  

ترین پیام های آموزشی و تربیتی را در ذهن دانش ترین و مناسبسالحی استراتژیک و راهبردی محسوب می شود تا عمیق

 آموزان نهادینه کند.

 

 درسمشخصات 

 و نظری نوع درس: عملی

 واحد  1تعداد واحد: 

ساعت در هفتده   4زمان درس: 
سدداعت در یددک نیمسددال   34

 تحصیلی( 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: نظری و عملی 

 های پرورشی )تئاتر(کاربردهنرهای نمایشی در فعالیتنام درس به فارسی: 

  Applying performing arts in training activities  (theater)به انگلیسی:          

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

پس از پایان این دوره دانشجو با مبانی هنر نمایش از قبیل : خالقیت نمایشی، بددن وبیدان در بدازیگری، تجسدم خدالق،      
بداهه پردازی در تئاتر، قصه گویی خالق، نمایش خالق،عوامل نمایشدی ،  تاریخچه نمایش ، شیوه های نمایشی در ایران، 

تواند یک گروه نمایشی را هدایت و نمایشی را های نمایشنامه خوب ، تأثیرات تربیتی وروانی نمایش آشنا شده و میویژگی
 تولید کند.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک &1-0 &0
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تاریخچرره ونظریررات  

مختلررررف در مررررورد 

چیسرررتی وماهیرررت  

 نمایش

 

در این بخدش دانشدجو بدا    
ریشددده هدددا ، چیسدددتی و   
عوامددل پیدددایش نمددایش  
آشنا می شود و اطالعداتی  
راجع به این موضوع جمدع  

 کند.آوری می

در این بخش دانشدجو بده   
مقایسددهب بددین نظریددات در  
مورد چیستی ،علل وعوامل 
-پیدایش نمایش از دیددگاه 

های مختلف می پدردازد و  
یافته های خود را در قالدب  

 دهد.یک گزارش ارائه می

در این بخش دانشجو پدس   
از بررسی نظریات مختلف به 

هدا و تشدابهات   یافتن تفاوت
ها  می پردازد و در نهایت آن

آنهدددا را مدددورد مقایسددده    
وارزیددابی قددرار داده و یافتدده 
های خدود را در قالدب یدک    

 دهد.گزارش ارائه می 

شناخت نمایشِ خرالق  

-ونسرربت آن بررا قصرره

گرررررویی تئررررراتر و 

پرفرررورمنس و کرررار  

کردهرررای تربیتررری و 

 آموزشی آن

 

در این قسمت دانشدجو بدا   
تعدداریف نمددایش خددالق و 
ویژگی های آن قصه کویی 
وشدددددیوه آن تعریدددددف  
پرفددددددورمنس  وبددددددا   
کارکردهددددای تربیتددددی و 
آموزشی آنها آشنا می شدود  
و مطددالبی در ایددن مددوارد  

آوری می کند و بددون  جمع
مقایسه و تحلیل و ارزیدابی  
آنها را در قالب یک گزارش 

 ارئه می کند.

در ایددن مرحلدده دانشددجو   

بدا   راتعاریف فدوق الدذکر    

هم مقایسه نمدوده و یافتده   
های خود را از این مقایسه 
در قالدددب یدددک گدددزارش 

  منسجم ارائه می کند

دانشجو در این مرحله پس از  
مقایسدده و یددافتن بررسددی و 

ها را تشابهات و تفاوت ها آن
مدددورد تجزیددده و تحلیدددل  
وارزیابی قرار داده دستاوردها 

ها و تحلیل خدود را  ،استنباط
از این موضدوع بده صدورت    

 مکتوب ارائه می دهد. 

شناخت بداهه پردازی 

در تئررراتر و نمرررایش 

خالق،شررناخت ترر ثیر 

عنصر بیران وبردن در   

نمررایش، آشررنایی بررا  

های نمایشی در شیوه 

ایررران ، آشررنایی بررا  

خالقیررت در نمررایش و 

شررررناخت عوامررررل 

نمایشرررررری)نمایش 

ونمایشرررنامه نامررره  

نویس،کرررررارگردان، 

بررازیگر،طراح صررحنه 

 و...(

در ایددن بخددش دانشددجو   
اطالعاتی راجع بده  مدوارد   
ذکر شدده توسدط اسدتاد و    
مطالعات خود در این زمینه 
هدددا جمدددع آوری مدددی   
کند.ویافته های خود بددون  
مقایسه و تحلیل و ارزیدابی  
آنها را در قالب یک گزارش 

 ارائه می کند.

دانشجو مفداهیم و مطالدب   
ذکر شده رادر کنار یکدیگر 
با هم مقایسه مدی کندد  و   
نتایج حاصل از این مقایسه 
را دسددته بندددی کددرده در  
قالب یک گزارش ارائه می 

 کند.

دانشجو در این مرحله  ایدن  
و مفاهیم  را پس از شناخت 

مقایسه؛ کار کرد ؛ اثر بخشی 
و اهمیددت آن هددا را  مددورد  
تجزیدده و تحلیددل و ارزیددابی 
قرار داده و نتدایج حاصدله را   
به صورت مکتوب ارائه  مدی  

 دهد.
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آشنایی با انواع صحنه 

 در تئاتر

تمرین های عملی بیان 

و بدن  و بداهه پردازی 

در تئررراتر و اجررررای  

 نمایش مشارکتی 

 درک مفهوم گروه کرار 

گروهرری در یررک اثررر  

 نمایشی

 

 

در این مرحله دانشدجو بده   
تمددرین هددای عملددی در   
مباحددث فددوق الددذکر مددی  
پردازد و این تمدرین هدا را   
برای خود جمدع آوری مدی   
کند و گدزارش جلسدات را   
برای استاد خود مکتوب می 
کند.او در طدی تمدرین هدا    
بصورت عملی بدا تدأثیرات   
روانددی و تربیتددی نمددایش ، 

و مشارکت در مفهوم گروه  
 گروه آشنا می شود

دانشجو تأثیر بیدان و بددن    
وخالقیت و بداهه پدردازی  

کندد و  را  با هم مقایسه می
نتدددایج را در قالدددب یدددک 

 گزارش ارائه می کند.

باشدددناخت ایدددن مقددددمات 
دانشجو دانشجو باید عوامدل  
نمایشددی تددأثیر کددالم بیددان 
وبدددن و بداهدده پددردازی و   
کارکرد این عوامل در شکل 
گیددری نمددایش را شددناخته  
ومیزان اثر گذاری موارد فوق 
الذکر را مورد تجزیه ، تحلیل 

 و ارزیابی قرار دهد.

 

 اجرای عملی نمایش 

 

در این مرحله دانشجوشروع 
بدده تحقیددق  بددرای یددافتن  
وتهیه  نمایشنامه  مناسدب  

 برای اجرا می پردازد.

با توجده بده دانسدته هدای     
مراحل قبدل  دانشدجو  بده    
معیارهای انتخداب نمدایش   
خوب دست پیدا کرده است 
و می تواند نمایشنامه های 
مختلف را بدا هدم مقایسده    
کرده و آنها را طبقه بنددی  

 کند.

در ایددن مرحلدده دانشددجویان 
هددای خددود را تمددام دانسددته

بددرای ارائدده یددک اجددرای   
نمایشی ببا همکاری هم بده  
کار می گیرند ونتیجه کار به 
ه صورت یک کدار عملدی بد   

بحددث و شددور وتبددادل نظددر 
 گذاشته می شود

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 فصل اول:خالقیت ، بازی و نمایش

 خالقیت -
 خالقیت و آفرینش هنری -
 زمینه های بروز خالقیت ، عوامل مخل خالقیت -
 مفهوم نمایش ، تاریخچه نمایش -
 ضرورت انجام بازی های نمایشی در مدرسه -
 یک بازی نمایشی)هسته اصلی، هدایت جانبی ،ارزیابی(سه بخش اصلی  -
 گروه بندی، هماهنگی گروهی -
 های خالقانه مشارکت ، حل مسأله ، فعالیت -
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ها: بازی های حرکتی و ریتمیک، قدم زدن در محیط، بازی های تبدیلی، بازی با حواس، بازی های جزئی از کل، انواع بازی -

 بازی های آینه ای 

 کان(، خلق شخصیت و کنش از طریق بازی،خلق فضا)زمان و م -
  –آینة کالم  –بازی های ارتباط کالمی )درک احساس و کلمه  -
 ترجمه کالم نا مفهوم ( -زبان ناآشنا –ارتباط آوایی)مفهوم و نا مفهوم  -

   فعالیت یادگیری:

 پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش  نظری کالسی های بحث در مشارکت

 معرفی شده در این موضوعاتمطالعه منابع 
 فعالیت عملکردی:

 د  بررسی  و پژوهش دربارة مرزهای افتراق و اشتراک خالقیت ، بازی ، و نمایش 

 فصل دوم : نمایش خالق )تبیین ، تعریف ، کارکردها(

 نمایش خالق -

 نسبت نمایش خالق با تئاتر و پرفورمنس  -
 کارکرد های نمایش خالق -
 هدف نمایش خالق -
 برای نمایش خالقمنابع  -
 مربی و نقش او در نمایش خالق -
 ارتباط نمایش خالق با مراحل رشد کودکان -
  امتیاز آموزش شیوه های نمایش خالق -

   فعالیت یادگیری:

 پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش نظری کالسی های بحث در مشارکت

 ارائه گزارش از جلسات

 فعالیت عملکردی:

 استفاده مربیان از نمایش خالق موارد مطروحه از طریق مصاحبه و پرسشنامه بررسی میزان آگاهی و

 فصل سوم : قصه گویی    

های خالقیت در قصه گویی، زبان قصه، راز قصه)قصه گویی چیست ، قصه و رشد شخصیت، قصه گویی در کالس درس، جلوه -   

 زبان رویا (
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 کارگاه قصة خالق   -   

 قصه گویی  و قصه نمایشی) خلق صحنه های بزرگتر از طریق بازی های نمایشی (   -   

 نمایش روایی) داستانی(  -  

   فعالیت یادگیری:

 پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش نظری کالسی های بحث در مشارکت

 تقسیم بندی انواع قصه ها و ارائه گزارش کار

 فعالیت عملکردی:

 مورد قصه های عامیانه  وظرفیت های نمایشی آن ها د تحقیق در

 فصل چهارم :کارگاه نمایش خالق   

 گرمیتمرین های دست  -  

 بازی اشعار  روایی -  

 حرکت و گنجینه لغت  - 

 تمرین هایی برای )دیدن ، شنیدن ، لمس کردن  آشنایی و ارتباط ( -  

 پانتومیم ، پانتومیم روایی  - 

 دهتصور هدایت ش-  

 گرمی ها بداهه سازی ها ودست  - 

   فعالیت یادگیری:

 پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش نظری کالسی های بحث در مشارکت

 ارائه گزارش کار   

 فعالیت عملکردی:

 د انجام فعالیت های عملی در این موارد

 فصل پنجم : اجرای نمایش    

 بازی برای ارتباط با تماشاچی   -   
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 درک کردن مخاطب، ارتباط چشمی  -  

 بازی برای مخاطب ناشنوا  -  

 آمادگی برای کار با نمایشنامه  -  

 انتخاب نمایشنامه  - 

 جدول زمانی برای تمرین نمایش) دور خوانی ، تعیین حرکات کلی ،تثبیت حرکات کلی ( - 

 ی متن ،تمرین کامل(جلسات تمرین  ) تمرینات رهاسازی ، بداهه سازی با دیالوگ ها  -  

 آشنایی با شیوه های نمایشی در ایران  -  

   فعالیت یادگیری:

 پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش نظری کالسی های بحث در مشارکت

 ارائه گزارش کار   

 فعالیت عملکردی:

 د انجام فعالیت های عملی در این موارد

 بررسی و یافتن نمایشنامه های مناسب برای کار با دانش آموزان     

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

 نظری مباحث مستقیم ارائة شیوة از د استفاده

 استفاده از شیوه های تدریس نمایشی،یادگیری مشارکتی، تکرار و تمرین و واحد کار یا پروژه -
 تمرینات و اجرای نمایش در پایان ترم  در کلیة دانشجویان مشارکت د

 . منابع آموزشی1

 منبع اصلی:

 8514چاپ چهارم –نشر قطره -نمایش خالق -آقا عباسی، ید اهلل

 8510انتشارات نمایش-چاپ اول  –مترجم فاطمه حسینی  -بازی های نمایشی برای کار گاه تئاتر-اسپولین، ویوال

 بوچ 8510نمایشانتشارات  آ-چاپ اول  -مترجم حسین فدایی حسین -بداهه پردازی برای تئاتر –اسپولین، ویوال 

 منبع فرعی: 
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  8509افراز نشر  –چاپ اول -بازی های نمایشی برای کودکان و نوجوانان ،مترجم منوچهر اکبر لو–بوچانان،مت 

 8508نشر افراز چاپ اول  -تئاتر پداگوزیک )تعلیمی(–امینی ،رحمت 

  8505نشر سوره مهر   –)مجموعه سی جلد نمایشنامه دانش آموزی (  _نمایشنامه های آسان  _دولت آبادی ، حسن

 انتشارات مدرسه، چاپ سوم  –مقدمه ای بر آموزش خالقیت نمایشی برای کودکان  –شیخ االسالم، فائزه 

ht 8519کیانیان، داود، تئاتر کودکان و نوجوانان، انتشارات تربیت، چاپ اول، زمستان 

 8519حلیمی، علی اکبر، نمایش و تربیت، انتشارات تربیت، چاپ اول، شهریور 

 http://amoozak.org/node/365سایت 

  8511 –نشر حوا  -خالقتکنیک نمایشهای  - اکبر لو، منوچهر

 8511نشر دانشگاهی  -مترجم ثریا قزل ایاغ  –قصه گوییی ونمایش خالق  –چمبرز ،دیوئی 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 ارزشیابی پایانی: آزمون بر مبنای اجرای سرود گروهی   

 ارزشیابی فرآیند: نظم و حضور در کالس و مشارکت و حضور در تمرینات گروه

 

 سایر نکات

  توان تمرینات تئاتر را در سالن مناسب نمایش  انجام داد.می

الزم به ذکر است که دانشجویان می توانند با بهره گیری از فن بداهه پردازی و خالقیت نمایشی خود دست به خلق و ایجاد موقعیت 
 نمایشی بزنند.و متن یا ایده نمایشی تولید کنند.

زادهتدوین کننده:علی یعقوب   

 

 

 

 

 

 

 

http://amoozak.org/node/365
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 «مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و فوق برنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن3

 طریق از نیروها و منابع کارگیری به هنر و علم منظور ، دیگ عبارت به است، فرهنگ عرصه در مدیریت ، مدیریت از منظور

 ، باورها ، عقاید )  فرهنگ عرصه در شده تعیین اهداف به دستیابی برای آن کنترل و هدایت ، منابع بسیج ، سازماندهی ، ریزی برنامه
 تالشی »عبارت است از  فرهنگی ریزی  برنامه باشد. می(  هنری محصوالت و ها فعالیت نیز و جامعه در مشترک هنجارهای و ها ارزش

 الگوی و خواست مطابق ، جامعه بادوام و پایدار نسبتا  هنجارهای و ها ارزش ، رسوم و آداب ، اعتقادات ، ها نگرش تغییر برای آگاهانه

 در .بود خواهد محدود و متفاوت فرهنگی ریزی  برنامه تعریف ، بریم کار به محدود معنای در را فرهنگ اگر اما. « ریز  برنامه ذهنی

 در هنری و فکری محصوالت و ها فعالیت تغییر برای  سنجیده و آگاهانه تالش : » از است عبارت فرهنگی ریزی برنامه:  معنا این

 عبارت ریزی  برنامه معنا این در ، دیگر عبارت به.  « ریزان برنامه یا ریز  برنامه خواست مورد و مطلوب اهداف به دستیابی راستای

 ) شده طراحی و تشویق ی هنری ها فعالیت از ای  مجموعه برای عمومی امکانات و ها یارانه توزیع ، منابع تخصیص : » از است
 کارکنان و هنرمندان از حمایت و( غیره و فیلم نمایش ، ای رسانه و هنری مراکز ، کنسرت تاالرهای ، ها موزه ، ها گالری ، ها تماشاخانه

برنامه، . در این درس مربیان پرورشی می توانند با آگاهی از محتوای درسی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و فوق « فرهنگی
کلیه فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه را در مدرسه مدیریت کنند و با برنامه ریزی صحیح و علمی بتوانند خدمات پرورشی را به 

 صورت بهتر، در محیط آموزشی و پرورشی محل خدمت خود طراحی و به دانش آموزان ارائه نمایند.

 مشخصات درس

 نظرینوع درس : 

 1تعداد واحد : 

 ساعت 51زمان درس : 

: اصول و مبانی  پیشنیاز

 تدریس

 

 نام درس:

 به فارسی :  مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و فوق برنامه

  Cultural affair planning & managementبه انگلیسی : 

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

با فرهنگ و مفاهیم آن و همچنین کارکردهای آن در جامعه و مدرسه، دانشجویان می توانند شیوه های  با آشنایی
تأثیرپذیری و فرهنگ پذیری دانش آموزان را شناسایی کنند و آنها را در مراحل جامعه پذیری و نحوه شکل دهی به 

 ود قرار دهند.رفتارهای اجتماعی در محیط های آموزشی و پرورشی محل خدمت و زندگی خ
در این دوره دانشجویان با مدیریت، اهداف و وظایف آن به ویژه برنامه ریزی و فرایندهای تصمیم گیری آشنا خواهند 
شد. در ادامه با توجه به ضرورت برنامه ریزی در امور فرهنگی با رویکردها و مراحل برنامه ریزی فرهنگی آشنا و قادر 

ی سازمان مورد نظر و به خصوص در مدارس با دیدی متفاوت به منظور تأثیر گذاری خواهند بود نسبت به امور فرهنگ
 برای ارتقای آگاهی و تغییر رفتار دانش آموزان برنامه ریزی نمایند.

 

 

 0سطح  2سطح  3سطح  مالک ها شایستگی اساسی :
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در مورد چگونگی شکل  مفاهیم فرهنگ 
گیری فرهنگ و تفاوت بین 
تمدن و فرهنگ و  بدون 
ارایه تحلیل و مقایسه بین 
تعاریف مختلف فرهنگ را 

 گزارش می دهد . 

ابعاد و جلوه های فرهنگ  
و ویژگی های اساسی  آن 
مورد مقایسه قرار خواهد 

 گرفت .

کارکردهای فرهنگ و 
موارد عینی آن در سطح 

مور فرهنگی  جامعه و بویژه ا
مورد تحلیل قرار گرفته 
وتفاوت های بین نظریه 
های مختلف  فرهنگی و 
نمودهای آن در عرصه 

 جامعه ارایه نماید .

مدیریت و برنامه 

 ریزی
در مورد مفاهیم مدیریت  و 
وظایف و نقش های 
مدیریت گزارشی ارایه می 

 شود . 

سطوح مدیریت و تفاوت  
های اجرایی و برنامه ریزی 
بین سطوح توضیح داده می 
شود . مهارتهای مدیران 
تبیین و نقش سازماندهی و 
برنامه ریزی در سازمان 

 ارایه می شود .

نگاه مدیریت نوین جهانی 
به سازمان ها به ویژه 
سازمانهای فرهنگی ارایه و 
تفاوت ویژه بین آنها تحلیل 

نقش فرهنگ می شود . 
سازمانی در هدایت 
سازمانها و نگرش کارکنان 
به سازمان تحلیل می گردد 

. 

تاریخچه ای از سیاست  برنامه ریزی فرهنگی
گذاری و برنامه ریزی در 
ایران و برنامه های کالن 
فرهنگی در کشور اشاره 
می شود .در مورد مفاهیم 
سیاست گذاری و تفاوت 
بین برنامه ریزی و سیاست 

ری مطالبی ارایه می گذا
نماید . تعریف و ویژگی 
های برنامه ریزی و طرح 

 ریزی تبیین می شود .

تبیین اولویت ها و اصول 
سیاست های فرهنگی ارایه 
می شود . انواع برنامه 
ریزی  و مراحل برنامه 
ریزی فرهنگی  برای 
تدوین یک یرنامه فرهنگی 
ارایه می شود . مدل های 

زی برنامه ریزی و طرح ری
فرهنگی اثربخش نیز ارایه 

 می شود .

 

عوامل مؤثر در برنامه ریزی 
و محدودیت های برنامه 
ریزی ارایه می شود . 
فرایند اجرای فعالیت و 
عملیات اجرایی فرهنگی 

 ارایه نماید .

فراگرد کنترل و ارزشیابی   کنترل و ارزشیابی
مدل های آن در مدیریت 

 فرهنگی ارایه نماید .

ارزشیابی و معیارهای انواع 
مربوطه آن در مدیریت 

 فرهنگی  ارایه نماید .

الزامات کنترل و ارزشیابی 
در ای مرحله تبیین می 
شود . مشکالت و 
محدودیت های ارزشیابی 
فرهنگی و بویژه شاخص 
های کنترل و ارزش یابی 
در مدیریت فرهنگی ارایه 

 نماید .
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 و ساختار آن فرصت های یادگیری ، محتوای درس -2

 فصل اول : مفهوم و ماهیت فرهنگ

 تعریف فرهنگ -

 ابعاد و جلوه های فرهنگ -

 ویژگی های اساسی فرهنگ -

 اهمیت فرهنگ -

 کارگردهای فرهنگ -

 نظریه های فرهنگ -

 فعالیت های یادگیری :

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فرهنگ (1

 ندارد  فعالیت عملکردی :

 فصل دوم : سازمان و مدیریت
 مفهوم مدیریت -

 تعریف مدیریت  -

 وظایف و نقش های مدیران -

 سطوح مدیریت -

 مهارتهای مدیران -

 تعریف و اهمیت سازمان -

 مکاتب مدیریت -

 ویژگی سازمانها در جهان امروز -

 فرهنگ سازمانی -

 کارآیی ، اثربخشی و بهره وری -

 فعالیت های یادگیری : 
 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت (8

 مدیریت و سازمان زمینه در شده معرفی منابع مطالعه (1

 فعالیت عملکردی :  
 تهیه لیستی از ویژگی های فرهنگ سازمانی موجود در محل کار  (8

 فصل سوم : سیاست و سیاست گذاری فرهنگی
 تاریخچه ، ضرورت و اهمیت سیاست گذاری فرهنگی -

 پیشینه سیاست گذاری در جمهوری اسالمی ایران -
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 اصول سیاست های فرهنگی -

 اهداف سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -

 اولویت ها و سیاست های کلی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -

 حقوق و مقررات فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران -

 : یادگیری فعالیتهای
 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت .8

 سیاست و سیاست گذاری فرهنگی زمینه در شده معرفی منابع مطالعه .1

 ندارد : عملکردی فعالیت

 فصل چهارم : اطالعات فرهنگی در جامعه و مدرسه

 در جامعه و مدرسه مفهوم و ماهیت اطالعات و اطالعات فرهنگی -

 در جامعه و مدرسهاهمیت و ضرورت اطالعات فرهنگی  -

 سازی اطالعات فرهنکی در مدرسه اهداف فراهم -

 کاربردهای اطالعات فرهنگی در مدرسه -

 فرایند فراهم سازی اطالعات فرهنگی در مدرسه -

 عرصه های دریافت و تحلیل اطالعات فرهنگی -

 تعامل اطالعات و عملیات فرهنگی -

 برآورد وضعیت فرهنگی در مدرسه    -

 :یادگیری فعالیتهای
 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت .8

 مدیریت منابع و اطالعات زمینه در شده معرفی منابع مطالعه .1

 ندارد  : عملکردی فعالیت

 

 پنجم : برنامه ریزی و طرح ریزی فرهنگی در آموزش و پرورش فصل

 تعریف و ماهیت برنامه ریزی -

 ویژگی های برنامه ریزی و طرح ریزی در محیط های آموزشی و پرورشی -

 ضرورت و اهمیت برنامه ریزی و طرح ریزی فرهنگی و فوق برنامه  -

 فرهنگی و فوق برنامه در آموزش و پرورش ریزی طرح و ریزی پیشینه برنامه -

 فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسه ریزی طرح و ریزی انواع  برنامه -

 فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسه ریزی طرح و ریزی مراحل برنامه -

 فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسه ریزی طرح و ریزی برنامهمدل های  -

 فرهنگی و فرق برنامه اثربخش ریزی طرح و ریزی عوامل مؤثر در برنامه -
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 فرهنگی و فو ق برنامه  ریزی طرح و ریزی محدودیت های برنامه -

 : یادگیری فعالیتهای

 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت .8

 برنامه ریزی زمینه در شده معرفی منابع مطالعه .1

 :    عملکردی فعالیت
 تهیه یک برنامه عملیاتی فرهنگی بر اساس مراحل عنوان شده در کالس .8

 فصل ششم : فعالیت و عمل فرهنگی در مدرسه
 مفهوم و ماهیت فعالیت و عمل فرهنگی -

 فرهنگی عمل و ضرورت و اهمیت  فعالیت -

نمازخانه،  -های فرهنگی و فوق برنامه)مسابقات فرهنگی و هنری، روزنامه دیواری، نماز طبقه بندی فعالیت ها و عملیات  -

 کتاب و کتابخانه، اردو ها و بازدیدها، نمایشگاهها و غیرو(

 شرایط و اصول اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در مدرسه -

 فرایند اجرای فعالیت و عملیات فرهنگی و فرق برنامه در مدرسه -

 پژوهش فرهنگی در آموزش و پرورش -

 روش اجرای چند فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در مدرسه -

 : یادگیری فعالیتهای
 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت.8
 سازماندهی زمینه در شده معرفی منابع مطالعه.1

 :    عملکردی فعالیت
 کالس در شده عنوان فرایند اساس بر فعالیت فرهنگی یک طراحی .8

 

 فصل هفتم : کنترل و ارزشیابی مدیریت فرهنگی در آموزش و پرورش
 ماهیت و جایگاه کنترل و ارزشیابی در مدیریت فرهنگی -

 فرهنگی مدیریت در یابی ارزش و فراگرد  کنترل -

 مدل های ارزشیابی در مدیریت فرهنگی -

 انواع ارزشیابی در مدیریت فرهنگی -

 فرهنگی مدیریت در معیارهای ارزشیابی -

 فرهنگی مدیریت در الزامات کنترل و ارزشیابی -

 مشکالت و محدودیتهای ارزشیابی فرهنگی -

 فرهنگی مدیریت در وکنترل شاخص های ارزشیابی -

 : یادگیری فعالیتهای
 شده مطرح پرسشهای به پاسخ و کالسی بحث های در مشارکت. 8
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 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه . 1
 ارزشیابی پروژهکنترل و 

 :    عملکردی فعالیت
 تهیه شده  در مرحله قبل فرهنگی تهیه شاخص های ارزشیابی فعالیت. 8
 راهبردهای تدریس و یادگیری -5

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به همراه 
و تحلیل پاسخ های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی برای درک عمیق، یادگیری بهتر و مشارکت دانشجویان 

بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و خدمات پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان 
یان باید با مطالعه فردی و درک شناختی از موقعیت های گوناگون در این فعالیت ها می باشد. برای یادگیری غیر مستقیم دانشجو

 زندگی واقعی، به این هدف نایل گردند.

 منابع آموزشی -4

 منابع اصلی : 

 (.درآمدی بر مدیریت فرهنگی، چاپ اول. تهران: نشر ساقی8510نائینی، علی محمد.) -

ی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، چاپ اول. تهران: (.مبان8511صالحی امیری، سید رضا و عظیمی دولت آبادی، امیر.)
 پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 منابع فرعی :
 (.فرهنگ شناسی. تهران: نشر قطره8511پهلوان، چنگیز.) -

 (. اصول برنامه ریزی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی8519آیت اللهی، علی رضا.) -

 (.برنامه ریزی. تهران: نشر مؤلف 8513موسوی شاهرودی.) -

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -3

آزمون ) باز پاسخ ، بسته پاسخ ، بسته پاسخ ، چند گزینه ای و یا ترکیبی ( مباحث نظری پایان ترم به میزان  ارزشیابی پایانی : 

 نمره81

 نمره 1های یادگیری پیش بینی شده کالسی  نظو و عملکرد دانشجو در فعالیت   ارزشیابی فرایند :

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزشیابی پوشه کار :

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم ، تکالیف عملکردی و  آزمون پایان ترم انجام می شود . مبنای ارزیابی 
 مدهای یادگیری تعیین شده است .تکالیف ) یادگیری و عملکردی ( مالک ها و سطوح پیا

 

 تدوین کننده: قهرمانی
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 «طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:3
فعالیت ها و مشارکت های گروهی، شیوه های طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و جمعی، اهمیت و ضرورت و 

در مدرسه بر عهده دارد. این درس و محتوای آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند فعالیت های روش کار با گروه ها را 
گروهی را با توجه به پدیده های روانی و رفتاری افراد در موقعیت های گوناگون، در مدرسه طراحی نماید. فعالیت ها و مشارکت های 

معلمان مشاوره با گرایش پرورشی از ساختار -ی در شناخت بهتر دانشجوگروهی به عنوان یک درس نسبتا جدید، دارای نقش مهم
گروهها، نحوه شکل گیری گروهها و شیوه های طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی دانش آموزان در محیط های آموزشی و 

ن در فعالیت های گروهی و پرورشی دارد. شناخت اهمیت و ضرورت گروه و کار با گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش آموزا
مشارکت های دانش آموزی و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان در 
محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید بتوانند 

ین درس را تحلیل نمایند. دانشجویان مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان در حین محتوای ا
آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء فعالیت های گروهی و 

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های واقعی زندگی یا -یری از ظرفیت های روانیاجتماعی دانش آموزان را با بهره گ
 پرورشی طراحی نمایند.-آموزشی

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 8+8تعداد واحد: 

 ساعت 41 زمان درس:

 پویایی گروه پیشنیاز:

 نام درس: 

 به فارسی:  طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی 

 Group Activities And Participations Designبه انگلیسی:   

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

ماهیت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و نحوه 
 درک کنند. انجام بازیهای گروهی در مدرسه را

به نحوه ساخت و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در طول رشد و ارتباط  
آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت جمعی پی ببرند و ارتباط آن 

اقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های و
 گزارش نماید.

موضوع های اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی از جمله مفاهیم اساسی، رویکردهای گوناگون، مبانی 
روانشناختی فعالیت های گروهی، رابطه فعالیتها و مشارکت های گروهی با استعدادهای دانش آموزان، بازیهای 

غیرو را بهتر درک نمایند و با برقرای ارتباط مناسب بین این موضوعات و نیازهای یادگیرندگان، به ارائه گروهی و 
پرورشی و -بهتر خدمات راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت های واقعی آموزشی

 زندگی محل سکونت و خدمت خود بپردازند.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

در مورد  مفاهیم اساسی 
فعالیت ها و مشارکت 
های گروهی در 
فرایندهای روانی در 

در مورد مفاهیم اساسی 
فعالیت ها و مشارکت های 
گروهی و رشد فرایند های 
روانی،  تفاوت و تشابه 

مفاهیم اساسی فعالیت ها و 
مشارکت های گروهی و 
رشد فرایندهای روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
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 گروهی

 

طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون ارائه 
تحلیل حاصل از مقایسه 

گزارش آنها، آن را 
 نموده است.

مباحث  را مورد مقایسه قرار 
داده و یافته های خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

رابطه آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

مبانی روانشناختی 

فعالیت ها و 

های مشارکت 

 گروهی

 

در مورد مبانی 
روانشناختی فعالیت ها و 
مشارکت های گروهی 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل، 

 آن را گزارش نماید

مبانی روانشناختی فعالیت ها 
و مشارکت های گروهی را 
مورد مطالعه قرار دهند را با  
تحلیل اثرات روانشناختی 

رشد افراد،   گروه بر روی
داده و یافته های ناشی از آن 
را به صورت منسجم گزارش 

 نماید.

مبانی روانشناختی فعالیت ها 
و مشارکت های گروهی را 
مورد مطالعه قرار دهند و با  
تحلیل اثرات روانشناختی 
گروه بر روی رشد افراد، این 
اثرات را ارزیابی و یافته ها و 
دست آوردهای خود را به 

کتوب گزارش صورت م
 نماید.

فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی و رشد 

 استعداد ها

در مورد  رابطه فعالیت 
ها و مشارکت های 
گروهی و رشد 
استعدادها صرفا 
اطالعات و دانش موجود 
را جمع آوری و بدون 
مقایسه و تحلیل، آن را 

 گزارش نماید

در مورد رابطه فعالیت ها و 
مشارکت های گروهی  با 

استعداد ها،  مطالعات رشد 
خود را تحلیل، و اثرات 
روانشناختی گروه بر روی 
رشد استعداد های افراد را در 
غالب یک یافته به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

رابطه فعالیت ها و مشارکت 
های گروهی با رشد استعداد 
ها را مورد مطالعه قرار دهند 
و با  تحلیل اثرات 
روانشناختی گروه بر روی 

د استعداد های افراد رش
یافته های خود را ارزیابی و 
در غالب یک دست آورد به 
صورت مکتوب گزارش 

 نماید.

طراحی و انجام  

 بازیهای گروهی
در مورد طراحی و انجام 
بازیهای گروهی صرفا 
اطالعات و دانش موجود 
را جمع آوری و بدون 
مقایسه و تحلیل، آن را 

 گزارش نماید

بازیهای طراحی و انجام 
گروهی را مورد مطالعه قرار 
دهند و با  تحلیل انواع بازیها 
و اثرات آن  بر روی رشد 
افراد،  داده و یافته های 
ناشی از آن را به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

طراحی و اجرای  بازیهای 
گروهی را مورد مطالعه قرار 
دهند و با  تحلیل اثرات 
روانشناختی بازیها  بر روی 

فراد، این اثرات را رشد ا
ارزیابی و یافته ها و دست 
آوردهای خود را به صورت 

 مکتوب گزارش نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت (23

 فصل اول: مفاهیم اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی
 تعریف فعالیت و مشارکت -



 

233 

 

 تعریف گروه و اجتماع -

 تاریخچه گروه و فعالیت های گروهی -

 تاریخچه مشارکت و مشارکت های دانش آموزی -

 اهمیت و ضرورت فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 اهداف فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 رویکردهای گوناگون به فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 فعالیت یادگیری:
 ش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرس (8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (1

 فعالیت عملکردی: 
 تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهای فعالیت های گروهی (8

 

 فصل دوم: مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت های گروهی
 جوییویژگی های روانشناختی کودک و نوجوان در زمینه مشارکت  -

 نقش مشارکت در اداره گروه های انسانی -

 اثرات روانشناختی فعالیت های گروهی در مقابل فعالیت های فردی -

 یادگیری بین فردی و رشد روانی -

 اهمیت روابط بین فردی -

 گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا -

 منبع قدرت گروه -

 فعالیت یادگیری
 به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ  (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (1

نفره تقسیم شوند و در مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعامالت  4تا  1افراد کالس به گروههای  (5

 گروهی و اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند.
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 استاد درس می تواند انجام شود.با نظر فعالیت عملکردی: 
 

 فصل سوم: فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد استعدادهای دانش آموزان
 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و مسئولیت پذیری -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاری -

 فعالیت های گروهی و دوری از فردگرایی و استبداد -

 لیت ها و مشارکت های گروهی در رشد اجتماعی و ارتباطیتاثیر فعا -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در استفاده از نیروهای شناختی، هیجانی و حرکتی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 های گروهیمطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت  (1

 .نفره تمرین کنند 4تا  1دانشجویان نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کالس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه های  (5

 فعالیت عملکردی     
دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری در مدرسه شناسایی و  (8

 ی و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.ماهیت، ویژگی ها

 

 مشارکت دانش آموزان در فعالت های جمعی مدرسهفصل چهارم: 

 معیارهای مشارکت در فعالیت های گروهی -

 مشارکت در امور مدرسه با توجه به شرایط سنی -

 روش های جلب مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه -

 جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلیروش های  -

 نقش و کارکرد گروه های علمی و هنری در تربیت دانش آموزان -

 شورای دانش آموزی و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی -

 مشارکت در برگزاری مناسب اردوها و بازدیدهای علمی، تفریحی و ... -

 مشارکت در زندگی جمعیآماده سازی دانش آموزان برای  -

 فعالیت یادگیری
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 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده8      

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (1

 فعالیت عملکردی     
مطالعه و مشاهده حضوری شناسایی و ماهیت،    (  دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با 8    

 ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.

(  دانشجویان راههای جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های گروهی را بررسی و در کالس ارائه 1     
 نمایند

 

 فصل پنجم: بازیهای گروهی
 تعریف بازی و بازیهای گروهی -

 تاریخچه بازی و بازیهای گروهی -

 نطریه های بازی و بازیهای گروهی -

 تاثیرات روانشناختی بازیهای گروهی در کودکان و نوجوانان -

 انواع بازیهای گروهی -

 شیوه های اجرای بازیهای گروهی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (8

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (1

 فعالیت عملکردی     
(  دانشجویان انواع بازیهای گروهی مخصوص کالس و یا  مخصوص محیط های باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در موقعیت 8    

 و مکان ممکن تمرین کنند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری (0

دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به  تدارک
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی برای 

عیت های واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موق
دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های 

 گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 .منابع آموزشی1
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 منابع اصلی:

 منبع اصلی باید تالیف شود. (1

 منابع فرعی:  

 (. نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: انتشارات اطالعات8511شعاری نژاد، علی اکبر. ) (3

 (. فلسفه تربیت و فعالیت های تربیتی. تهران: انتشارات آوای نور8519زاهدی، مرتضی .) (3

ن و تسهیلگران کارگاهها و برنامه های گروهی ( . بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مدرسی8501میرزایی، الهه .) (1

 مشارکت محور. تهران: انتشارات اطالعات

 (. برنامه ریزی تربیتی اجتماعی. تهران: انتشارات عابد8510قمی فر، محمد. ) (1

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 89رکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا تارزشیابی پایانی: 

 نمره

 نمره 1نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 1مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : جمشید جراره
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 «کاربرد سرودها و آهنگ های انقالبی در فعالیت های پرورشی»سرفصل درس 

  آن:معرفی درس و منطق . 3
نظام خلقت دارای آهنگ و ریتم خاص خود می باشد. این آهنگ و ریتم موجب ایجاد نظم در گردش کهکشانها می باشد. آهنگ ها و 

های پرورشی در پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان و رشد عنوان یکی از فعالیتتوانند به موسیقی های سالم و آرامش دهنده می
خوانی همراه های گروهی است، با همخوانی و در صورت لزوم با تککند. این درس که یکی از فعالیتشخصیت آنان ایفای نقش 

شود. و در بسیاری تر میشود زیباتر و دلنشینهایی که بر روی شعر گذاشته مینوایی در اجرای سرود، با آهنکاست، و به خاطر هم
تواند در کند و میاجرا و پخش یک سرود که غیرت و همیت ملی را بازگو میعنوان مثال موارد تأثیر بسزایی در مخاطب دارد. به

میادین ورزشی ایفای نقش کند و یا سرودی که شعر آن حماسة ملی و دفاع از آب و خاک میهن است، همراه با آهنگ مناسب درجای 
ای انقالبی در فعالیت های فوق برنامه برای شود. دانشجویان پرورشی می توانند از آهنگ ها و سرود هخود مهم و تأثیر گذار می

 کمک در رشد همه جانبه دانش آموزان استفاده الزم و بهینه کنند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: عملی

 واحد  1تعداد واحد: 

ساعت در هفته  5زمان درس: 
ساعت در یک نیمسال  41)

 تحصیلی( 

 پیشنیاز: 

 نحوه تدریس: نظری و عملی 

 های انقالبی در فعالیت های پرورشیکاربرد سرودها و آهنگنام درس به فارسی: 

 به انگلیسی:    

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

های آن آشنا شده و بتواند با اجرای یک سرود جمعی، یک پس از پایان این درس دانشجو باید با موسیقی و دستگاه
 گروه را برای اجرای سرود آماده کند.  

 شایستگی اساسی:

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک 

 موسیقی و غنا

 

تاریخچة موسیقی از 
 آغاز تا کنون  

موسیقی و غنا از دیدگاه 
 اسالم مورد بررسی قرار گیرد

های کودکانه  و با آهنگ
ابزارهای موسیقی کودکان 

 آشنا شوند

 آالت موسیقی

 

آشنایی عملی با آالت 
-موسیقی آوازها و هم

 نوایی

های آشنایی با دستگاه
 موسیقی

 

 
 

 تشکیل گروه سرود 
 

 

تشکیل یک گروه سرود 
 و اجرای یک سرود به

 شکل کامل

-فنون اجرای سرود دانش

 آموزی

 

انتخاب یک شعر و آهنگ 
اجرای سرود مناسب برای 

 جمعیدسته

 



 

238 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 شناخت موسیقی فصل اول: 
 د آشنایی با تاریخچة موسیقی

 د موسیقی و غنا از دیدگاه اسالم
 های کودکاند آشنایی با آهنگ

 

 فصل دوم: آالت موسیقی
 د آشنایی با آالت موسیقی

 های موسیقید آشنایی با دستگاه
 

 آموزیسوم: تشکیل گروه سرود دانش فصل
 د انتخاب آهنگ مناسب برای شعر انتخاب شده

 د آشنایی عملی با آوازها و همنوایی
 آموزید فنون اجرای سرود دانش

 صورت عملیشکل کامل به د تشکیل یک گروه سرود و اجرای یک سرود به
  فعالیت یادگیری:

 شده در بارة موسیقیپیرامون مباحث مطرح  نظری کالسی های بحث در مشارکت
 فعالیت عملکردی:

 د اجرای کامل یک سرود توسط کل کالس
 هنگام اجرای سرودصورت زنده یا ضبط آهنگ و پخش آن بهنواختن ساز مناسب بهد 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0
 نظری مباحث مستقیم ارائة شیوة از د استفاده

 تمرینات و اجرای سرود در پایان ترم  در کلیة دانشجویان مشارکت د

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: باید تألیف شود.

 منابع فرعی: 

 (. مبانی نظری موسیقی ایران . تهران: انتشارات سروستان8511کیانی، مجید.) -

 های موسیقی ایران.تهران: نشر مؤلف(.دستگاه8514کیانی، مجید.) -

 هفت دستگاه موسیقی ایران CDکریمی، داوود.)(.  -

 )( آموزش سرود به کودکان.تهران: انتشارات مدرسه -

 فرهمند، ابوالقاسم.)(. الفبای موسیقی.تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی -
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره(   84ارزشیابی پایانی: آزمون بر مبنای اجرای سرود گروهی) 

 نمره( 3در کالس و مشارکت و حضور در تمرینات گروه) ارزشیابی فرآیند: نظم و حضور

 

 سایر نکات

با تشکیل یک گروه سرود، تمرینات الزم در سالن یا مکان مناسب انجام شود و در پایان نیمسال اجرای کامل سرود در سالن 
 دانشگاه انجام پذیرد.

 
 تدوین کننده : علی اصغرمقتدایی
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 «0و  2، 3 یعلم رشته در ارتباطات و اطالعات یفناور کاربرد» سرفصل درس

 متعاقبا ارائه خواهد شد.
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 «ای در رشتههای خاص حرفهتجربه »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن3
های نادری کنند، سرشار از تجربهنظر میعمل معلمی برای معلمانی که به آن به منزله فرصتی برای اعتالی آموزش و رشد شخصی 

است که آگاهی از آنان برای دانشجومعلمان دو خاصیت دارد: اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد برای عمل 
رایط کند، ایجاد شهای خاص را برای آموزش معلمان توجیه میهای واقعی تربیت. آنچه آگاهی از تجربهخالقانه در موقعیت

های حال، تجربههای متنوع و متغییر، افزایش دهد. درعینتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می« همزادپنداری»
کارآمدی »اند اما وارد نشده« دانش تربیتی»و « ایدانش رشته»های معمول هایی مفید هستند که در قالبخاص دربردارنده دانش

های شود و پیوندی بین نسلد. این درس تالشی برای شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب میانداشته« موقعیتی
 کند.معلمان ایجاد می

  
 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

 8تعداد واحد: 
 ساعت  83زمان درس: 
 پیشنیاز: ندارد

نحوه آموزش: انفرادی )و با 
حضور معلمان سرآمد دارای 

 تجربه خاص(

 ایهای خاص حرفهتجربهنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری
ایی اقدام کند و برخی از معلمان دارای های تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردی از زمینه

دار های مسالهبشناسد. همچنین، دارای احساس مثبت به عمل ابتکاری در موقعیتتجربه خاص در رشته تخصصی خود را 
 داند. حرفه معلمی است و خود را آماده برای چنین عملی می

 0سطح  2سطح  3سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:
PK  2 & 2-2، 3-2کد-

0 
PCK  0، 2-0، 3-0کد-

0 & 0-1 

آشنایی با 

های تجربه

 خاص 

های برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

 دالیل و پیامد آنها ندارد. 

های خاص معلمان تجربه
-رشته تخصصی خود را می

شناسد و قادر است به تبیین 
عمل ابتکاری معلمان دارای 

 تجربه خاص اقدام کند. 

های خاص معلمان نه تنها تجربه
-رشته تخصصی خود را تبیین می

کند، که بر بنیاد موارد گزارش 
شده به شناسایی اشخاص دیگر 
اقدام کرده و برای ارتباط بین آنها 
در جهت تولید یک نظریه اقدام 

 کرده است. 

مواجهه با 

 تجربیات 

توانسته است خود را پذیرای 
تجربه خاص معلمان نشا دهد 
 و از کار آنان قدرشناسی کند.

برای ایجاد ارتباط با اشخاص 
دارای تجربه، پیوندهایی را 
ایجاد کرده و از انان در 
کارهای خود بهره گرفته 

 است. 

برای ایجاد تعامل بین معلمان 
-دارای تجربه خاص کوشش می

کند و آنان را با یکدیگر پیوند 
دهد و خود در اجتماعی می

 کند.یادگیری آنان مشارکت می

هایی ارائه کرده که پاسخ انجام تکالیف
حاصل جستجوی در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

 تجربه شخصی است. 

های ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه خود و 

 شود. دیگری دیده می

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتوای بدیع 

 برخوردار است. 
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است: محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

جایگاه موضوع و طرح ضرورت و  اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیری درس 
و ارزشدیابی تشخیصددی و اعددالم  

 برنامه درس

معرفی برنامه و سرفصل  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفی تکدالیف عملکدردی و چگدونگی    

 دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد.  ارزیابی از عملکرد
 

گیدری  هدای شدکل  هدا و زمینده  های متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مساله تبیین تجربه خاص معلم  دوم
  های خاص معلمی و اهمیت بکارگیری آنها در اعتالی آموزش.تجربه

 های خاص معلمان.تجربهمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از : 3تکلیف 

 ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  های خاصارائه تجربه سوم تا هشتم
تجربده  »های ممکن برای شناسایی همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت :2تکلیف 

 آینده به کالس ارائه کنند.اقدام و نتیجه را در جلسه « ایخاص حرفه

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار.  نقد و ارزیابی فرایند کار کالس نهم
هایی از خاص کنند و نمونه: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می0تکلیف 

 کنند. بودن ان را آشکار می

دهددددم تددددا  
 پانزدهم

 ایجاد فرصت برای ارائه تجربه خاص برای معلمان و گفتگوی در باره تجربه گزارش شده.  های خاص معلمانارائه تجربه

 تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوی در باره چگونگی ادامه کار.  نقد و ارزیابی فرایند کار کالس شانزدهم
کنندد و آن را نقدد و   همین درس خود اقدام می: دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش 1تکلیف 

 کنند. بررسی می

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری0
شدود.   جانبده دانشدجومعلمان انجدام مدی    های کالس درس با محوریت آموزشگر و البته بدا مشدارکت همده    در این درس، آموزش

کند و بخشی دیگدر  ه معرفی هر یک از موضوعات اقدام میهای مقرر بآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهای درسی در نوبت
هدای تخصصدی را   از درس با شناسایی و دعوت از معلمان دارای تجربه خاص، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان خداص رشدته  

هددایتی، واگدذاری    کند. به تشخیص آموزشگر و بدا اتخداذ تددابیر   کند و فرصت گفتگوی آنان را ایجاد و آن را مدیریت میفراهم می
تواند به دانشجومعلمان واگذار شود. دانشجوی این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شدده بده   معرفی تجربه خاص معلمان می

مطالعه منابع و جستجوی در واقعیات بپردازند و در گفتگوهای هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند بده  
دقیقده در کدالس    89ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلدی، تدا   بپردازند و برای ارائه دیدگاه طرح پرسش

شدود کده بده تشدخیص      هایی مطدرح   حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرس به صورت سازمان یافته ارائه نظر کنند. درعین
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایدان  به برخی از آنها می آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی

تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گدردد؛ مشدروط بده    ها میشود. این قبیل پرسش نیمسال انجام و ارائه 
 درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند. 39آنکه تعداد آنها از 

 . منابع آموزشی 1
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الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهد کرد منابع مفیدد را شناسدایی و    8501در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال  -
معرفی کند. استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوری و تایید شورای گروه آموزشی برای مددت مقدرر، در همدان    

 رشته بالمانع است.
هدای مفیدد   به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سایت« معلمان سرآمد»وزشگران موظفند منابع و مستنداتی از همه آم -

برای دریافت اطالعات را ارائه کنند. همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوی اجتماعات تخصصدی معلمدان   
 ویان معرفی و آنان را برای مشارکت، تشویق کند. مخصوصا در فضای مجازی اقدام کند و موارد مفید را به دانشج

تداالر گفتگدوی معلمدان    »اند تمامی دانشجومعلمان را برای عضدویت در  به بعد موظف 8504آموزشگران این درس از سال  -
 در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند.« آینده

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می ایهای خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس 

ها و تجارب خود از گفتارهای درس، گفتگوهای کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس در آن دانشجویان یادگیری
 کنند. یهای آموزشگر، ارائه مدرس را بر اساس پرسش

شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: حاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر م
 درصد امتیاز  39د پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  39د آزمون پایانی: 
 

 سایر نکات: 
 مواردی که توجه به آن در این درس مهم است:

 آمادگی مدام برای گفتگوهای کالس.  
 مشارکت جدی و موثر در مباحث کالس.  

 رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.  

 رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی. 

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

 شود.ظرافت و زیبائی ظاهری تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می 
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 «اقدام پژوهی:  1ای حرفه پژوهش و توسعه »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:3

های پژوهشی  های پژوهشی برای معلم در کنار دو وظیفة مهم دیگر او مبنی بر وظیفة استفاده از یافته قائل شدن وظیفة تولید یافته
در حوزه اقدام پژوهی را روشن  ضرورت دانا و توانا کردن آنها آموزان، تولید شده توسط دیگران و وظیفة  آموزش پژوهش به دانش

 0فاصله گرفته و به سوی تدریس و عمل فکورانه 1سازد. این امر بدان معناست که معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادی شده می
ا، کاربرد ه حل اندیشی به یافتن راه به نحوی که با بینشی پژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف پیش برود،

پژوهی  تفکر ومهارت اقدام  ها و اخذ بازخورد مداوم به اصالح و بهبود مسائل آموزشی و پرورشی بپردازد. بر این اساس، بالفصل یافته
 بایست در برنامه درسی پیش از خدمت و حین خدمت معلمان گنجانده شود. های اساسی است که می یکی از حوزه

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 
 ساعت 51زمان درس: 

پیشنیاز: فلسفه آموزش و 
 پرورش
 ها و فنون تدریس تدریس  روش

 روانشناسی تربیتی 

 اقدام پژوهی: 1ای پژوهش و توسعه حرفهنام درس: 

 action researchبه انگلیسی :

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

چرایی و چگونگی  با مطالعه گستره و سطوح پژوهش در آموزش و پرورش و فلسفه و روش اقدام پژوهی )چیستی،
های پژوهشی و اقدام پژوهی در اصالح و بهبود نتایج و فرایندهای آموزشی و  آن( ، به تحلیل اهمیت کاربست یافته

و نگرش کسب شده به انجام اقدام پژوهی به تناسب ای معلمان بپردازد و با استفاده از دانش  پرورشی و رشد حرفه
 رشته تخصصی خود مبادرت ورزد.

 شایستگی اساسی:
Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 
 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

شناخت پژوهش در 

آموزش و پرورش و 

 در حرفه معلمی

سطوح و گستره 
پژوهش در حرفه معلمی 
را توضیح می دهد. 
نقش معلم در مقام 

آموزش  مصرف کننده،
دهنده و تولید کننده 
پژوهش را توضیح 

 دهد.  می

جایگاه و روابط سطوح 
مختلف پژوهش را مورد 
بررسی و مقایسه قرار می 
دهد و امکانات و 

های کاربرد هریک  محدویت
از سطوح را در موقعیت های 

 دهد مختلف توضیح می

سطوح و گستره پژوهش در 
حرفه معلمی را تحلیل می 
کند و مصادیق آنها را مورد 
نقد و ارزیابی قرار می دهد 
و رابطه اقدام پژوهی با رشد 

ای و ادراک هنرمندانه  حرفه
های تربیتی  معلم از موقعیت

 کند را تحلیل می

شناخت فلسفه 

 پژوهی اقدام

را مفهوم اقدام پژوهی 
کند و  تعریف می

ضرورت، اهداف،پیامدها 
وامکانات و 

های آن را  محدودیت
توضیح می دهد و با 

و رویکردهای   خاستگاه
موجود در این زمینه 

 آشناست.

داللت های مبانی فلسفی 
اقدام پژوهی را برای عمل 
پژوهش تبیین می کند و 
ضرورت و کاربردهای آن را 
در تفکر و عمل تربیتی 

 ند. ک توجیه می

با توجه به مبانی فلسفی 
اقدام پژوهی ایده ها و روش 
هایی را برای اقدام پژوهی 
در موقعیت خاص ارائه می 

پژوهی را در  کندو نقش اقدام
اصالح و بهبود امور 
آموزشی و پرورشی مورد 

 دهد.  تحلیل قرار می

                                                 
8-routinized 

9 - reflective 
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شناخت مراحل و 

روش اجرای اقدام 

 پژوهی

هریک از مراحل اقدام 
روش اجرای پژوهی و 

 دهد. آن را توضیح می

بر اساس دانش و مهارت  
ای از  کسب شده، نمونه

پژوهی  های اقدام گزارش
انجام شده توسط معلمان را 
مورد نقد و ارزیابی قرار 

 دهد. می

کسب مهارت در  

انجام اقدام پژوهی 

متناسب با رشته 

 تخصصی

اندیشی  با ژرف
ها و مسائل  موقعیت

آموزشی و پرورشی را 
مورد بررسی قرار 

دهد و مسئله مناسب  می
پژوهی  برای انجام اقدام

 کند.  را انتخاب می

ابعاد و پیامدهای  خاستگاه،
مسئله را مورد بررسی قرار 

ها و شواهد  دهد و داده می
مهم و ابزار مناسب برای 
گردآوری آنها را تشخیص 

 د. ده می

مراحل و اقدامات الزم  روش،
اعتباریابی و  برای ارزشیابی،

نقد نتایج و اخذ بازخورد 
برای اصالح و بهبود را 

بینی و طرح نهایی را  پیش
کندو در صورت  تدوین می

دسترسی به موقعیت مناسب 
 کند.   آن را اجرا می

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 بخش اول :
 در آموزش و پرورش سطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهش  انواع،  

های دیگران،معلم بةعنوان پژوهشگر، معلم  های پژوهش عنوان بکارگیرنده یافته پژوهش در حرفه معلمی )معلم به -
 عنوان مدرس پژوهش به دانش آموزان( به

های رشد  کر و بازاندیشی ، دغدغههای معلم محور) برخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تف استلزامهای پژوهش -
ای،اشتراک دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادی و نقد پذیری، تعهد و مسئولیت برای عمل مبتنی  حرفه

 (…بر پژوهش، اخالق پژوهشیو 

 عملپژوهی و ادراک هنرمندانه معلم -
 عمل پژوهی و رشد حرفه ای معلم -

 فعالیت یادگیری:

 شدهمطالعه منابع معرفی  -
 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه -

 : فعالیت عملکردی
فه هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش پژوهش در آموزش و پرورش و حر تشکیل کارگروه -

 معلمی و تهیه گزارش برای ارائه به کالس

 بخش دوم :

 تعریف، ابعاد، گستره،(  چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش ) ماهیت،  -
 ضرورت و اهمیت(  چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش) اهداف ، پیامدها، -

 تاریخچه و خاستگاه های عمل پژوهی  -
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 زمینه اقدام پژوهیهای موجود در  ها و دیدگاه نظریه -
 فعالیت یادگیری:

 مطالعه منابع معرفی شده -
 های کالسی مشارکت در بحث -
 های طرح شده پاسخ به پرسش -
 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه -

 : فعالیت عملکردی
خصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه تهیه یک نوشته انتقادی در مورد باورها و عقاید ش -

 آن در کالس برای بررسی و نقد

 بخش سوم :

  چگونگی تشخیص مسئله، -

   چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
 روشاجرای مراحل اقدام پژوهی-
 اقدام پژوهیچگونگی گردآوری داده ها و شواهد مهم در  -
 اقدام پژوهیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -

 

 نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی -
 نقادی و اعتباریابی در اقدام پژوهی ارزشیابی ،-

 چگونگیبازخورد ،اصالح و کاربرد نتایجدر اقدام پژوهی
 اقدام پژوهیطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهای چگونگی مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و ا -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه منابع معرفی شده

 های کالسی مشارکت در بحث
 های طرح شده پاسخ به پرسش

 ها( مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس )گزارش حاصل از فعالیت عملکردی گروه
 : فعالیت عملکردی

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و  ای از اقدام دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونههایی متشکل از  تشکیل کارگروه -
 تهیه گزارش نقد برای ارائه به کالس

 بخش چهارم :

 تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی -
 فعالیت یادگیری:

حل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مرا -
پیشرفت اجرای طرح) در هر مرحله ازتدوین طرح و اجرای آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و 

 کنند.( نقد دیگران استفاده می
 : فعالیت عملکردی
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 آنها در مراحل زیر:  هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت تشکیل کارگروه  -
 بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله برای اقدام پژوهی -

 تدوین طرح  -
 انتخاب روش و تدوین مراحل -
 مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتنابزار گردآوری داده ها  -
 باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند  -

 ربط  انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذی -

 نقادی و اعتباریابی فرایند و نتایج ارزشیابی ، -
 اخذ بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش -
 مستند سازی، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها -

 تدریس و یادگیریراهبردهای  -0

حل مساله، نقادیو پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
اصول، روش و مراحل اجرای اقدام پژوهیبه تحلیل و نقادی گزارش های مطالعات اقدام پژوهی معلمان )  خالل بیان فلسفه، مبانی،

 شود. ومعلمان  ( و آشنا سازی دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته میبه تناسب رشته آموزشی دانشج

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین  دانشجو معلمان در قالب گروه  در بخش عملی، -
پردازند و گزارش کار خود در  درسه( میپیشنهاده کامل اقدام پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و م

کنند. در صورت عدم دسترسی به کالس و  هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می
و تهیه ابزار و  ها و شواهد مهم مدرسه، صرفا به تدوین طرح اقدام پژوهی و پیش بینی مراحل اجرا و سازوکار الزم برای گردآوری داده

 مشخص کردن چگونگی استفاده از مشورت و مشارکت دیگران بسنده می شود. 

 

 . منابع آموزشی1
 -منبع:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
های با یکدیگر همکاری  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این ارزشیابی به  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
گیرد و بر  صورت می -شود او گردآوری می 89کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو صورت مداوم و بر اساس فعالیت 

 شود.  ای می ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره  1نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و  1به صورت تکوینی طی نیمسال ، نمره بهارزشیابی دانشجو  4  در این ارزشیابی،

 پایانی اختصاص می یابد .  به آزمون 
 

 سایر نکات
 اقدام پژوهی قبل از آغاز کارورزی به دانشجویان ارایه شود.

                                                 
10 - portfolio 
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 «درس پژوهی:  2ای پژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 3

درس پژوهی یک رویکرد برای توسعه حرفه ای است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار 
یابی آن همکاری می کنند . این رویکرد ظرفیت شگرفی برای تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستری برای 

گیری در مدرسه فراهم می سازد. درس پژوهیدانش آموزشی  –س و فرایندهای یاددهی گفتگوهای حرفه ای در باره آموزش ، تدری
 –محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهای خود ، قدرت و شایسستگی معلمان را برای مواجهه با مسایل فراروی یاددهی

رس ، با کار گروهی و هم افزایی در جهت رشد شایستگی یادگیری توسعه می بخشد . به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این د
و توان تخصصی خود بطور همزمان در حوزه دانش تربیتی ، دانش موضوعی ، دانش فناوری آموزشی و دانش آموزشی محتوا گام بر 

 می دارند.
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری
  1تعداد واحد: 
 ساعت 51زمان درس: 

 پیشنیاز: اصول و  مبانی تدریس
 نحوه تدریس: 

 درس پژوهی:  1 ای حرفه توسعه و پژوهشنام درس:  
 Lesson Studyبه انگلیسی :

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

 –ماهیت ، اهداف و اهمیت کاربرد درس پژوهی و نقش آن در توسعه حرفه ای معلمان و فرایند یاددهی
یادگیری رادرک نموده و با کسب دانش و مهارتهای الزم ،  به طراحی و اجرای برنامه درس پژوهی  در قالب 

 یک گروه همکار و براساس رشته تخصصی خود بپردازد .
 

 شایستگی اساسی:
Ck&pck  0 &3-2کررد-

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک &1-0 &0

درک ماهیت ،  

اهداف ، ضرورت و 

کاربرد درس اهمیت 

 پژوهی

جایگاه درس پژوهی را 
در تحقق مدارس بعنوان 
سازمان یادگیرنده 

 توضیح می دهد .

امتیازات درس پژوهی را 
نسبت به سایر رویکردهای 
توسعه حرفه ای برمی شمارد 
و نقش آن را در اصالح و 
 –بهبود فرایند یاددهی 

 یادگیری درک می کند.

تاثیر درس پژوهی را بر ابعاد 
مختلف شایستگیهای معلمی 
به تفکیک مشخص و 
پیامدهای آن را در افزایش 
کیفیت نتایج فرایندهای 

یادگیری مورد  –یاددهی 
 تحلیل قرار می دهد .

 

کسب شایستگی 

مورد نیاز درس 

 پژوهی

دانش و مهارتهای مورد 
نیاز برای طراحی و 
اجرای مراحل درس 

بر می شمارد پژوهی را 
و اجرای اثربخش آنها را 

 توضیح می دهد .

استلزامهای درس پژوهی را 
می شناسد و پیوستگی 
مراحل درس پژوهی و نحوه 
اخذ بازخورد از آنها را توضیح 

 می دهد .

نمونه های اجرا شده درس 
پژوهی را مورد نقد و ارزیابی 

 قرار می دهد .
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طراحی و اجرای 

یک برنامه درس 

 پژوهی 

در قالب گروه ، طرح و 
برنامه درس پژوهی را 
با توجه بر کاستیهای 
مشاهده شده در فرایند 

یادگیری و  –یاددهی 
یا در حین کارورزی  

 .تدوین می کند

در قالب گروه ، طرح درس 
پژوهشی را تدوین و در حین 
کارورزی اجرا می کند . 
نتایج آن را مورد بازنگری 
قرار داده ، طرح جدید را 

 .ین و اجرا می کندتدو

با کمک گروه ، نتایج اجرای 
طرح درس پژوهشی را بر 
اساس سواالت گروه ،  مورد 
نقد و ارزیابی قرار داد، 
گزارش کامل را تدوین می 

 .نماید

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول :

 تمهید شرایط و آماده سازی
 مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
 تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
 درس پژوهی انتخابی استراتژیک برای  توسعه دانش و شایستگیهای معلمان -
 ابعاد و گستره درس پژوهی -
 فرایند درس پژوهی -
 شرایط ، فرهنگ  و حمایتهای مورد نیاز درس پژوهی  -

 فعالیت یادگیری: 
ت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس مدی پدردازد . همچندین سدواالتی را     با مشارک

 برای شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید .
 :  فعالیت عملکردی

مشارکت آنها در تحلیل جایگداه و نقدش درس پژوهدی در حرفده معلمدی و تهیده       هایی متشکل از دانشجو معلمان و  تشکیل کارگروه
 گزارش برای ارائه به کالس،

 فصل دوم :

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :
 تشکیل گروه درس پژوهی -

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه -

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه -

 فعالیت گروه انتخاب زمینه پژوهشی برای -

 تعریف مساله و انتخاب موضوع  -

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی -

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

 می نماید .
 :  فعالیت عملکردی
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 کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .در قالب 

 فصل سوم :

 چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
 تعیین اهداف و سوالهای پژوهشی

 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 کالس -

 پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس -

 تعیین معیارهای تحقق هدفها -

 تعیین روش سنجش و ارزشیابی   -

 اجرایی طرح در س پژوهشیتعیین چارچوب  -

 فعالیت یادگیری: 
 در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند . و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد.

 :  فعالیت عملکردی

 در قالب کارگروههای دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند.

 فصل سوم :

 رح درس مورد پژوهشچگونگی اجرای ط
 تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه -

 تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس -

 تقسیم وظایف اعضای گروه در حین مشاهده -

 طراحی فرمهای گردآوری اطالعات و مستند سازی مشاهده -

 فعالیت یادگیری: 
 برای اجرای بهینه آن مطرح  می سازند . در باره  چگونگی اجرای طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدی را

 :  فعالیت عملکردی
 طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند .

 فصل چهارم:

 ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد
 نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد : -
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 نتایج یادگیری تحلیل

 تحلیل انگیزش

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
 طراحی مجدد درس  و اجرای آن

 اجرای طرح درس جدید و مشاهده آن
 ژرف اندیشی در باره اجرای دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

 فعالیت یادگیری: 
می کنند و نکات جدیدی را در ایدن زمینده مطدرح     در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجرای طرح درس پژوهشی در کالس بحث 

 می سازند .
 :  فعالیت عملکردی

 نحوه اجرای آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

 ژرف اندیشی در باره روند اجرای فعالیت گروه فصل پنجم : چگونگی
 الف (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیری  و رشد دانش آموزان)تحلیل نتایج یادگیری، تحلیل انگیزش، 

 تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان(،
 ب( نحوه تحلیلنتایج مربوط به رشد حرفه ای معلمان عضو گروه،

 فعالیت یادگیری: 
 ای خود بحث می کنند . در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیری و رشد حرفه

 فعالیت عملکردی
 با ارایه مستندات الزم به جمع بندی از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیری دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می پردازند .

 فصل ششم :  تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهای گروه درس پژوهی
 ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی -

 انتشار دستاوردهای گروهروش های اشاعه و  -

 نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی -
 فعالیت یادگیری: 

 در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند .
 :  فعالیت عملکردی

 گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند .

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 0

مساله، نقادیو پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی است. در کالس  در حل   های اصلی شامل پرسش و پاسخ، راهبرد -
فرایند تدریس به تحلیل و نقادی گزارش های مطالعاتدرس پژوهی ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( و آشنا سازی دانشجو 

 شود. معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می

های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه  ب گروهدانشجو معلمان در قال  در بخش عملی، -
درس پژوهی و اجرای آن در محیط واقعی )درصورت دسترسی به کالس و مدرسه( یا نمونه ای ) مشابه سازی شرایط  کالس درس 

 کنند.  و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد  (  می
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری1
های با یکدیگر  شخص دانشجو و سایر همکالس فرایندی مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،  ارزشیابی در این درس،

شود. این  ای می های کیفی تأکید و توجه ویژه های کمی بر جنبه همکاری و مشارکت دارند. در این ارزشیابی عالوه بر جنبه
صورت  -شود او گردآوری می 88کار که در پوشه –های انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت 

 شود.  ای می گیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژه می
 1نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و  1به صورت تکوینی طی نیمسال ، نمره به ارزشیابی دانشجو  4  در این ارزشیابی،
 ایانی اختصاص می یابد .  نمره به آزمون پ

 . منابع آموزشی5
 .  8501درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 

( درس پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ،  8510استیپانک و همکاران ) 
 یانتشارات حکمت علو

 

 سایر نکات
 تدریس درس پژوهی پس از تدریس اقدام پژوهی و همزمان با اجرای کارورزی انجام می شود .
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 «: پژوهش روایی0 ایپژوهش و توسعه حرفه »سرفصل درس 

 متعاقبا ارائه خواهد شد.
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 «3کارورزی »سرفصل درس 

 منطق آن. معرفی درس و 3

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، 
تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

ای را فراهم  ذاشتن آموخته ها و گفتگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفهبرنامه کارورزی فرصت به تجربه گ
کند. این فرآیند از مشاهده تأملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام 

العه مسئله های آموزشی/تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه ای مداوم ختم می شود. مط العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه
زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق 

وهشی( جهت پاسخ به مسئله نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژ
های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت 

ات در های تربیتی/ آموزشی را  با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این  تصمیم
برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری الزم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان 
توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را در قالب پژوهش روایتی کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای 

 اهند داد. خود را توسعه خو

 
 مشخصات درس

 نوع درس: کارورزی
  1تعداد واحد: 
 ساعت 811زمان درس: 

پیشنیاز: روانشناسی تربیتی، کلیات 
 ها و فنون تدریسروش

 نحوه آموزش: مشترک

 3کارورزی نام درس: 

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

های آموزشی/ تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و با مشاهده تأملی مسئله 
 مستندات علمی آن را تبیین نماید. 

 های تجربی خود را در قالب پژوهش روایتی ثبت و گزارش نماید.  مشاهدات تأملی و یافته

 شایستگی اساسی:
Ck &pk P 0 &2-2کد-

2&3-0 

 0سطح  2سطح  3سطح  هامالک

توانسته است موقعیت های  مسئله شناسی
آموزشی/ تربیتی در سطح 
کالس درس و مدرسه را 
با جمع آوری اطالعات 
توصیف نماید اما نتوانسته 
است اطالعات را به 
صورت نظام مند تحلیل و 

 تبیین نماید. 

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح 

درس و مدرسه را با کالس 
آوری اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

 مستندات آن را تبیین نماید.

های توانسته است موقعیت
آموزشی/ تربیتی در سطح کالس 

آوری درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
را تبیین و برای آن معتبر مسئله 

مستندات علمی و پژوهشی ارائه 
 نماید.

آوری های جمعگزارش پژوهش روایتی 
شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کدگذاری نموده اما 

آوری شده های جمعگزارش
از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را 
به صورت روایت نقل و کد 

ها را در گذاری نموده و گزاره

ه از آوری شدهای جمعگزارش
مطالعه موقعیت فیزیکی، عاطفی، 
آموزشی، تربیتی را به صورت 
روایت نقل و کدگذاری نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
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ها نتوانسته است کدگذاری
را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

 گزارش کند. 

قالب مضامین سازماندهی و 
ها را گزارش نموده یافته
 است.

سازماندهی نموده و با ایجاد 
ارتباط میان مضامین در قالب یک 
مسئله آموزشی/ تربیتی تبیین 

 نموده است.
تدوین و ارائه 

 گزارش 
در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش نویسی 
رعایت شده اما شواهد و 
مستندات کافی برای یافته 

 ها ارائه نشده است.

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

 است. 

ه ارتباط میان در گزارش ارائه شد
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

 گزارش شده است .

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

معرفی برنامه کارورزی و تکالیف عملکردی، برنامه زمان بندی سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی جلسه اول: 

 ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 
 جلسه دوم و سوم: کارگاه  مسئله شناسی )مطالعه موقعیت(

 ر سطح مدرسه و تبیین مسئله بر اساس گام های زیر: مشاهده فیلم تدریس/ موقعیتی د تکلیف یادگیری:

 الف: توصیف موقعیت )بیان ویژگی ها و مشخصه های متمایز کننده(
 ب: تشریح توضیح موقعیت )شناسایی اجزاء و روابط( 

آنگاه، شش کاله تفکر و ج: بازنگری )به گونه دیگر دیدن/ از زاویه دید دیگری به موقعیت نگاه کردن( با استفاده از تکنیک های اگر، 
 اسکمپر.

  د: تعیین نقطه کانونی )انتخاب، جمع آوری شواهد، درک و تحلیل، ارائه مسئله(.

 ه: تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات. 
شده در محورهای مختلف تبیین مسئه در پرونده  شرح تنظیم پوشه کار: نسخه ای از مسئله تبیین شده به همراه بازخوردهای ارائه

 ای دانشجو ضبط گردد.  توسعه حرفه

 جلسه چهارم: مشاهده آزاد 
 سازماندهی دانشجویان در مدارس و معارفه آنان به مدارس )جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(

تجربه اولین روز کارورزی من در مدرسه. از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزی  تکلیف یادگیری:

از زمان آماده شدن برای رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید. دانشجو در 
رد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود. این موراد می تواند اولین روز کارورزی مشاهده آزاد دا

شامل رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه، فضا و موقعیت مدرسه، تصورات و انتظارات، نحوه برخورد کادر مدرسه، نحوه مواجه 
 ... باشد.شدن با دانش آموزان، گفتگو با کارکنان مدرسه، معلمان و.

 پوشه کار: داستان نگارش شده در اولین روز کارورزی در پوشه کار.
 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه پنجم

 تعریف و کاربرد پژوهش روایتی
 انواع طرح های پژوهش روایتی
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 ابزارهای پژوهش روایتی
 ویژگی های پژوهش روایتی

 فرآیند پژوهش روایتی
 کاربردهای پژوهش روایتی در کارورزی

مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی در یکی از محورهای فوق و جمع بندی یافته ها برای  تکلیف یادگیری:

 ارائه به کالس. 

ای از پژوهش روایتی و شناسایی نوع پژوهش، ابزار های بکارگرفته شده، ویژگی ها و فرآیند  تحلیل نمونه تکلیف عملکردی:

 تدوین گزارش بررسی و یافته ها به کالس ارائه گردد.   بکارگرفته شده برای

 کارگاه پژوهش روایتی: جلسه ششم

 تحلیل ساختاری روایت ها
 کدگذاری باز (8
 کدگذاری محوری و انتخاب مضامین  (1

 ارتباط مضامین با یکدیگر (5

 تبیین مسئله  (4

 :تکلیف عملکردی

 الف: تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده 
 ب: تنظیم گزارش تهیه شده از مشاهده آزاد مدرسه در قالب پژوهش روایتی

جلسه هفتم: مشاهده ت ملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در 

 سطح مدرسه

درسه، انواع فضا ها تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی متکلیف عملکردی: 

)کتابخانه، زمین ورزش، آبخوری، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها....( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ) 
کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازی، سایت و......( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( ارائه 

 ه ها در سمینار مدرسه.یافت
 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

جلسه هشتم: مشاهده ت ملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در 

 سطح مدرسه

وش های بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، رتکلیف عملکردی: 

 در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین آن در قالب پژوهش روایتی
 وسعه حرفه ای دانشجو ضبط گردد. پوشه کار: گزارش تهیه شده به همراه بازخورد های ارائه شده از سوی استاد در پرونده ت

جلسه نهم: مشاهده ت ملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی/ تعامالت در سطح مدرسه/ بازدید از 

 مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه

االت تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان )درک حتکلیف عملکردی: 

روانی دانش آموزان، برنامه ریزی برای ایجاد جو مثبت و سازنده در فضای کالس و...( تعامالت دانش آموزا با یکدیگر )میزان احترام ، 
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همدلی، همکاری و....(،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله 
 د( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.رعایت شو

 پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد. 

 جلسه دهم: سمینار کالسی )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله
لعه موقعیت مدرسه در ابعاد مختلف ساختار سازمانی، موقعیت فیزیکی و عاطفی را در در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطا

 قالب مسئله های تبیین شده به همراه راه حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

آموزش/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار جلسه یازدهم: مشاهده ت ملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند 

 در سطح مدرسه

تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: جو و فضای عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد های آموزش، تکلیف عملکردی: 

مباحث، میزان  سازماندهی تکالیف یادگیری، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن
 درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیری و...( شناسایی و تبیین مسئله )فرآیند مسئله

 شناسی و تبیین مسئله رعایت شود( و ارائه یافته ها در سمینار مدرسه.
 ده استاد در پوشه کار ضبط گردد. پوشه کار: گزارش دانشجو به همراه بازخورد های ارائه ش

جلسه دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم: سمینار )بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند 

 شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه/ واحد آموزشی(
ی تبیین شده به همراه راه در این نشست دانشجویان یافته های خود از مطالعه موقعیت آموزشی کالس درس را در قالب مسئله ها

 حل های مبتنی بر یافته های علمی ارائه نموده و یافته ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 

جلسه پانزدهم: سمینار ) بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس چارچوب پژوهش روایتی در سطح 

 مدرسه/ واحد آموزشی(
فته های خود را در طول ترم در قالب یک پژوهش روایتی زیر نظر استاد تنظیم نمایند. در تکلیف عملکردی: دانشجویان مجموعه یا

این گزارش دانشجو باید یافته های خود را از مسئله های مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شوهد و مستندات علمی پژوهشی 
 د. قابل دفاع نماید. یافته ها در کالس مورد نقد و بررسی قرار می گیر

 پوشه کار: گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه ای ضبط می گردد.

 جلسه شانزدهم:  ارزیابی کارپوشه دانشجو بر اساس مالک ها و سطوح عملکرد

 . راهبردهای تدریس و یادگیری0

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 آموزشی1

 صلی: ..........منبع ا
 منبع فرعی:

 شود()متعاقبا اعالم می
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس کارورزی یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته 
ستناد به یافته های علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس های خود از مطالعه موقعیت های تربیتی و آموزشی را ارائه و با ا

 شود.نظری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می
ارزشیابی فرآیند: ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد های داده شده به گزارش های ارائه شده در طول ترم و سمینارهای سطح 

 می گیرد. میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته های جدید، پاسخ به بازخورد های داده شده و... مدرسه و واحد آموزشی صورت 
ارزیابی پوشه کار: کلیه گزارش ها به همراه بازخورد های داده شده در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی 

ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و  برای آموزش های بعدی و نیز دفاع از توانایی های حرفه
 یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. 

ارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از 
 می گردد. سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه 

 و به شرح زیر محاسبه می شود:  899امتیاز درس کارورزی بر مبنای 
 امتیاز  19د شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه:  

 امیتاز  49د گزارش های عملکردی مرحله ای:   
 امتیاز  49د تدوین و ارائه گزارش پایانی:  

 

 سایر نکات: 

 انی: نکات اساسی در تنظیم گزارش پای
 بندیتنظیم فهرست و فصل .1

 ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدی .0

 نگارش ادبی و فنی .3

 اعتبار داشتن گزاره ها .33
 ظرافت و زیبائی ظاهری .33

 صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها .32
 ارایه نمودارها و عوامل دیداری و هنری مکمل .30
 هاارائه راه حل ها و پیشنهادهای برخاسته از یافته .31
 ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها .35
 رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی .36
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 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 3

سازی دانش اندوخته شده، آن را در قالب  سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی و نهادینه  در هر دوره آموزشی،
 بهبود امور و تولید کاالها و خدمات مورد نیاز در حوزه تخصصی خود تجسم بخشد.  هایی برای حل مسائل،  مهارت

هدای بنیدادی،    تواند با فراهم کدردن زمینده الزم بدرای انجدام پدژوهش      نامه درسی تربیت معلم میپایانی در بر پروژهگنجاندن درس 
ای در حد ظرفیت دانشجویان، به آنها کمک کند تا با برقراری پیوند میان دانش تخصصی و دانش آموزش شناسدی   کاربردی و توسعه

یبانگیر و ساخت محصدوالت آموزشدی بپردازندد و تحدت نظدارت      حل مسائل گر  ورزی در حوزه تولید دانش، خود به کارآموزی و دست
اصالح و تکمیل پژوهش یا اثر و محصول آموزشی مورد   اخذ بازخورد، اساتید خود در فرایندی مستمر به فراگیری روش کار، چگونگی 

 نظر خود بپردازند. 
پژوهشی یا عملیاتی فکورانه گسترش داده و دانشجو  انتظار می رود این درس نگرش و کنش دانشجو معلمان را در انجام فعالیت های

معلم بتواند سطح توانمندی خودرا در کاربست نظریه های آموزشی و یادگیری با استفاده ازدانش های نظری و مهارت های کسب 
در این راستا به صورت فردی و یا گروهی تکمیل کند .  مختلف به ویژه اقدام پژوهی ، درس پژوهی وکارورزیشده در درس های 

بتواند ایده ، نیاز یا مساله ای را در حوزه تعلیم و تربیت  به صورت پروژه ای پژوهشی یا  دانشجو باید با استفاده از تجارب کسب شده
عملیاتی در قالب اقدام پژوهی ، درس پژوهی ،طراحی و تولید برنامه ،  مواد و رسانه های آموزشی، تولید جزوه های کمک درسی 

طراحی نموده ، به  اجرا در آورد و پس از ارزشیابی نتایج  یا محصول بدست  ،... با استفاده از روش های کمی و کیفی یا آمیخته وغیره
آمده را همراه  یک گزارش پایانی مستدل و مبتنی بر شواهد علمی قابل دفاع ارایه کند تا  بدین وسیله بخشی از توانمندی خود را در 

 های حرفه معلمی در زمینه تدریس و یادگیری به اثبات برساند.جهت توسعه صالحیت 
 

 مشخصات درس
 عملی:  درس نوع
 :   واحد تعداد
 ساعت 41:  درس زمان

 : ها ازین شیپ
 یپژوه اقدام-
 یپژوه درس-

 حین در راهنمایی:  سیتدر نحوه
 عمل

 یانیپا پروژهنام درس: 
 project:    یسیانگل به

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

در حوزه مورد عالقه در رشدته تخصصدی خدود بدرای      81با استفاده از دانش و مهارت اندوخته شده، اقدام به تدوین طرحی
انجام پژوهش، تولید اثر علمی یا ساخت محصول آموزشی بنماید و سپس طرح را طبق مراحل پیش بینی شده اجرا کرده و 

 ربط به اصالح، تکمیل و تولید نهایی اثر بپردازد.  تحت نظارت استاد ذی

 شایستگی اساسی:
CK& PCK  0سطح  2سطح  3سطح  هامالک 

                                                 
پژوهش   های گوناگون مانند اقدام پژوهی، درس پژوهی، تواند در قالب ربط می طرح مورد نظر با توجه به توانایی و عالقه دانشجو و تشخیص استاد ذی - 81

های معتبر و  آزمون های آموزشی، تدوین تألیف کتب و راهنماهای آموزشی، تهیه مواد و رسانه  تولید محتواهای آموزشی،  های درسی، تدوین برنامه  کالسیک،
 ارائه شود. …
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 : کد
1-8 & 8-1 & 5-5 &4-5 

طراحی و تدوین 

 طرح

طددرح تدددوین شددده فاقددد  
انسجام الزم است و میدان  
اجدزای طددرح و روش کددار  
 سنخیت الزم وجود ندارد. 

طرح تدوین شده تدا حددودی   
مناسب اسدت. امدا در برخدی    

هددا نیازمنددد اصددالح و  زمیندده
 بهبود است.

طرح تدوین شده کامال منسجم و 
قابل اجراست.  مسدئله بده خدوبی    
تبیین شده و روش و ابزار انتخاب 

 شده با آن تناسب دارد.

اجددرای طددرح در مراحددل   اجرای طرح
مختلف بدا کاسدتی روبدرو    
بوده است بده نحدوی کده    

توان به اعتبار نتایج آن  نمی
 اطمینان داشت.

اجددرای طددرح در برخددی از   
مراحل با کاستی روبرو بدوده،  

دار  نتدایج را خدشده  اما  اعتبار 
 نساخته است.

امکانات و تمهیددات الزم فدراهم   
شده و طرح طبق مراحل و برنامه 
از پیش تعیین شدده اجدرا شدده و    
 نتایج معتبری کسب کرده است.   

 
اصالح، تکمیل و 

 تولید اثر نهایی

اصالحات مورد نظر اسدتاد  
یددا گددروه ارزشددیابی در آن 
اعمدال نشدده اسدت و اثددر    
ناکامل و غیر قابالسدتفاده  

 نیست.  

اصالحات مورد نظر استاد یدا  
المقدور در  گروه ارزشیابی حتی

آن انجام شده است و گرچده  
اثر در حد انتظار نیسدت، امدا   

 قابل قبول است. 

اصالحات مورد نظر استاد یا گروه 
یابی در آن اعمال شده و اثدر  ارزش

 برداری است کامل و قابل بهره

 

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . – 2

 فصل اول :
 شیوه طراحی و تدوین طرح: -8

 چگونگی بررسی زمینه، تشخیص مسئله و بررسی ابعاد، گستره و پیامدهای آن -
 نظرچگونگی امکان سنجی برای پژوهش یا اقدام مورد  -
 گذاری و مشخص کردن سئوال ها چگونگی هدف -
 چگونگی انتخاب روش و مسیر مناسب برای تحقق اهداف -
 چگونگی تدوین طرح پژوهشی یا طراحی نقشه و برنامه تولید اثر، خدمت یا محصول آموزشی -
 تکالیف یادگیری :

 نظری، پژوهشی یا تجربی آن   بررسی زمینه و مسئله مورد نظر و مطالعه پیشینه -
 تکالیف عملکردی :

 طراحی و تدوین طرح پژوهشی یا نقشه و برنامه تولید اثر و اصالح و تکمیل آن تحت نظر استاد ذی ربط -

 : فصل دوم
 چگونگی اجرای طرح طبق برنامه پیش بینی شده: 

 زی برای اجرای مراحل طرحچگونگی برنامه ری -

 چگونگی فراهم کردن تمهیدات و امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح -
 نظارت، و بازخورد تکوینی در هر مرحله چگونگی اجرا، ارزشیابی،  -
 چگونگی تدوین گزارش پژوهش یا تولید اثر و محصول مورد نظر -

 تکالیف یادگیری :
 ربط در هر مرحله صاحب نظران و استاد ذی ت همتایان،مطالعه منابع مورد نیاز و کسب نظرا
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 تکالیف عملکردی :
نظارت و کنترل پروژه و تهیه گزارش پژوهش یا  تولیدد اثدر و     اجرای گام به گام هر یک از مراحل طرح طبق برنامه پیش بینی شده،

 محصول مورد نظر 

 : فصل سوم
 اصالح، تکمیل و تولید اثر نهایی:

 بی، ارائه و دفاع از گزارش پژوهش یا اثر تولید شدهچگونگی ارزشیا -
 ربط یا گروه ارزشیابی چگونگی اعمال اصالحات و پیشنهادهای استاد ذی -
 چگونگی تدوین و ارائه گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده -

 تکالیف یادگیری :
 ربط نظران و استاد ذی مطالعه منابع مربوط  و کسب نظرات همتایان و صاحب 

 تکالیف عملکردی :
 اصالح، تکمیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش یا تولید اثر و محصول نهایی

 . راهبردهای تدریس و یادگیری : 0
این درس، انجام پژوهش یا تولید اثر و محصول آموزشی های اصلی شامل حل مساله، نقادی و پژوهش است. هدف اصلی در  راهبرد

در قالدب    بدین منظور هر یک از دانشجویان به صدورت فدردی یدا مرجحداٌ    توسط دانشجویان تحت نظارت و راهنمایی استاد است . 
ازندد و گدزارش کدار    پرد های مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده کامل و اجرای آن مدی  گروه

خود در هر مرحله را به استاد یا گروه ارزشیابی ارائه داده و به صورت حضوری و غیر حضوری از نقد و مشارکت آنها برای اصدالح و  
 کنند.  استفاده میاثر و محصول نهایی تولید 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. –1 
ست. برای هر یک از طرح های فردی یا گروهی دانشجویان در بددو امدر یدک    فرایندی مبتنی بر مشارکت ا  ارزشیابی در این درس،

شخص دانشجو و سایر اعضای گروه با یکددیگر همکداری و مشدارکت دارندد و بدر       شود که در آن استاد،  گروه ارزشیابی تشکیل می
های کیفی تأکید و  های کمی بر جنبه بر جنبهاجرا و ارزشیابی از آن نظارت دارند. در این ارزشیابی عالوه   مراحل مهم در تدوین طرح،

شود. این ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت های انجام شده توسط دانشجو در هر مرحله از کار صدورت   ای می توجه ویژه
 گیرد.  می

اختصداص مدی   نمره، به نسبت کم و کیف گزارش نهایی پژوهش یا اثر و محصول تولید شده  به دانشدجو   19کل   در این ارزشیابی،
 .   یابد

 سایر نکات : 
باتوجه به ویژگی های درس پروژه  و حجدم کاربداالی اسدتاد در راهنمدایی و نظدارت مسدتمر بدر فعالیدت  دانشدجویان ،  تعدداد             -

 نفر خواهد بود. 83دانشجویان در هر کالس حداکثر 
به فراخور نیاز دانشجویان به دانش نظری مورد نیاز برای انجام پروژه پایانی، استاد می تواند حداکثرسده جلسده اول کدالس را بده      -

 آموزش نظری و ایجاد هماهنگی برای انتخاب مسئله و گروه بندی دانشجویان اختصاص دهد. 

 منابع آموزشی و یادگیری : -6

 ( اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 8511رضا و همکاران ) . ساکی ،  8
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 ( درس پژوهی ، انتشارات جهاد دانشگاهی 8518. ساکی ، رضا  ) 1
  - (PMBOK) دانش مدیریت پروژه اهنماینادر خرمی راد،ر- 5

http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360 

 راهنمای پروژه علمی  – 4

 دفتر آموزش ابتدایی –کنولوژیوگروههای آموزشی ت معلمان(کارشناسی )راهنمای

 . انتشارات دیباگران تهران. .PMBOK .(PMBOK) پروژهدانش مدیریت  راهنمای
3 -A Guide to the Project Management Body of Knowledge Amazon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khorramirad.com/index.php?id=360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.khorramirad.com/index.php%3Fid%3D360
http://www.amazon.com/Guide-Project-Management-Body-Knowledge/dp/1933890517
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  «هدایت و مشورت در اسالم »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:3
هدایت عبارت است از تعیین کمال مناسب یک شئی و راه رسیدن به آن. به عبارتی هدایت برخورداری موجودی از کمالی است که 

نیکوترین نظر و  با نظم خاص و صحیحی به آن برسد. از نظر اسالم مشورت همان هدایت خواستن و طلب خیر کردن است تا دیگری
 اندیشه و تجربه خود را اظهار کند، فلسفه مشورت در اسالم رسیدن به رشد است.

مطالعه این درس، می تواند دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره را در شناخت ماهیت هدایت و مشورت در اسالم ازطریق منابع 
معصومین)ع( مندرج درآثاروکتابهای دانشمندان اسالمی یاری نماید.  معتبراسالمی نظیر قرآن، نهج البالغه واحادیث و روایات ائمه

شناخت ویژگی های مشورتگران از نظر اسالم، هدایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی در راهنمایی و مشاوره دانش آموزان از 
ید مهارت ها و توانایی های الزم را در هدایت اهداف و دالیل ارایه این درس می باشند. برای نیل به اهداف ذکر شده، دانشجویان با

و مشورت دادن به دانش آموزان کسب نموده و فرصت های یادگیری موثر را به منظور ارتقای سالمت روانی دانش آموزان با بهره 
 جسمانی و اجتماعی خود در محیط واقعی مدرسه فراهم آورند.،گیری از ظرفیت های روانی

 
 مشخصات درس

 ظری نوع درس: ن

  1تعداد واحد: 

 ساعت51زمان درس: 

پیشنیاز:مبانی راهنمایی 
 و مشاوره

 نام درس: 

 هدایت و مشورت در اسالمبه فارسی:  

  Guidance and Consultation in Islamبه انگلیسی:

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

با مفهوم وتعاریف هدایت و مشورت در اسالم آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول مشورت بهره با مطالعه این درس، 
کافی ببرد، به جایگاه هدایت و مشورت درفرایند تعلیم و تربیت پی ببرد و با اهمیت و ضرورت مشورت درگروه های دانش 

 ندآن را در موقعیت واقعی مدرسه بکارببرد.آموزی آشنا شود. همچنین با یادگیری فنون مشورت اسالمی بتوا
با شناخت بهتر ویژگی های مشورتگر از دیدگاه اسالم، مشورت از دیدگاه پیامبر اکرم)ص( وحضرت علی)ع(در نهج البالغه و 

ن رابطه مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی در ارتباط با مباحث اساسی تعلیم و تربیت، آن را مورد بررسی قرار داده و همچنی

 .   آن را با نیازهای فعلی دانش آموزان در موقعیت های واقعی محیط آموزشی تحلیل وگزارش نماید
 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  2کد-

3& 0-0& 1-

0& 
 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 مشورت در اسالم

 

درمورد مفاهیم اساسی مشورت 
در اسالم صرفا  اطالعات ارایه 
شده را جمع آوری و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، آن 

 را گزارش نموده است.  

مباحث اساسی مشورت را از 
دیدگاه اسالم مورد تحلیل 
قرار داده و یافته های خود را 
در قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.

هیم اساسی مشورت در مفا
اسالم را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است.
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هدایت و مشورت از 

دیدگاه قرآن و نهج 

 البالغه

 

درباره هدایت و مشورت در قرآن 
و نهج البالغه صرفا  اطالعات 
ارایه شده را جمع آوری و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از مقایسه 
 آنها، آن را گزارش نموده است.  

فرایند هدایت و مشورت در 
اسالم رادر عملکرد و تصمیم 
گیری گروهی دانش آموزان 
مورد مقایسه قرار داده و 

از این یافته های ناشی 
مقایسه را درقالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است

مفهوم هدایت و مشورت در 
قرآن و نهج البالغه را با 
یکدیگر مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده 
ویافته های خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

هدایت و مشورت از 

نگاه دانشمندان 

 اسالمی

درباره  هدایت و مشورت از 
دیدگاه دانشمندان اسالمی صرفا  
اطالعات ارایه شده را جمع آوری 
و بدون ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

مشورت از دیدگاه دانشمندان 
اسالمی را مورد مقایسه 
قرارداده و یافته های خود را 
در قالب یک گزارش منسجم 

 موده است.ارایه ن

هدایت و مشورت در اسالم 
وتفاوت وتشابه آنها رابا 
یکدیگر مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ویافته های 
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

 است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول:مفاهیم اساسی 

 مفهوم و تعریف هدایت -
 مفهوم مشورتتعاریف و  -
 ماهیت مشورت -
 اهمیت و ضرورت مشورت در اسالم -
 مفهوم هدایت در اسالم -
 مفهوم مشورت در اسالم -
 ویژگی های مشورتگر در اسالم -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -8
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1

 الیت عملکردی: فع

 تهیه جدول مقایسه ویژگی های مشورتگر در اسالم و تحلیل آن -
 

 فصل دوم: هدایت و مشورت در قرآن و نهج البالغه 

 هدایت انسان در قرآن  -
 مشورت در قرآن -
 هدایت و مشورت از دیدگاه پیامبر اکرم)ص( -
 هدایت و مشورت در نهج البالغه از دیدگاه امام علی)ع(  -
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 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -8
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه و تحلیل هدایت و مشورت در قرآن و نهج البالغه  -5

 فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه هدایت و مشورت در قرآن و نهج البالغه و تحلیل آن  -
 

 فصل سوم: هدایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی

دانشمندان قرون اولیه اسالمی )جاحظ، فارابی، اخوان الصفا، ابن مسکویه، ابن سینا، امام محمد غزالی، سهروردی، خواجه  -
 نصیرالدین طوسی،م ولوی، سعدی(

 مام خمینی(دانشمندان معاصر اسالمی )فیض کاشانی، شهید مطهری، شهید بهشتی، ا -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -3

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -1
 مقایسه و تحلیل هدایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی از منابع معتبر وارایه گزارش کتبی آن به مدرس -5

 فعالیت عملکردی: ندارد

 راهبردهای تدریس و یادگیری .0
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. همچنین استفاده از روش یادگیری غیر 

م برقراری ارتباط میان آموخته های کالسی و الزامات محیط آموزشی است، بهره گیری از فرصتهای یادگیری مستقیم نیز  مستلز
خارج از محیط آموزشی، برقراری پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در 

ن درس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب انجام فعالیت های عملکردی توسط مدرس از راهبردهای تدریس ای
وبکارگیری دانش نظری هدایت و مشورت از دیدگاه اسالم توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد. 

 یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 

 منابع آموزشی. 1
 منابع اصلی: 

 (. هدایت و مشورت دراسالم، تهران، انتشارات سمت 8508اژه ای، جواد) -  
 (.هدایت در قرآن، تهران، مرکز نشر فرهنگی رها8534جوادی آملی، عبداهلل) -
 کاویانی، محمد)زیرچاپ(مفاهیم روان شناختی در قرآن، قم، انتشارات حوزه ودانشگاه -

 منابع فرعی:

 (.قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی8530نجاتی، عثمان) -
 (.اسالم و روان شناسی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی8511بستانی، محمد) -
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره 81ترکیبی( به میزان  آزمون مباحث نظری)باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه ای، ویاارزشیابی پایانی: 

 نمره3عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: 

 نمره 5مجموعه تکالیف)فعالیت( عملکردی ارزشیابی پوشه کار:

م می شود.مبنای ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجا
 ارزیابی تکالیف)یادگیری و عملکردی(مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

 سایر نکات
 

 تدوین کننده:  صادق نبوی 
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  «تربیت دینی و اخالقی کودک و نوجوان »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:
منوط به تصویر و توصیفی ازانسان است و در هر نظام تربیتی توصیف انسان به منزله دگرگون کردن و متحول شدن انسان 

جهت گیری  اساسی است به طوری که فرد بتواند به ایدة واقعی خود که نمونه کمال انسانی است نزدیک شود، اجزای یک نظام 
بینش اسالمی بحث شده ابتدا با نگاه تحلیلی  ها و مراحل تربیت در ها، اهداف، اصول ، روش تربیتی، اعم از مفاهیم، تمثیل

ای آن را با نگاهی ترکیبی در نظر گرفته و با تبیین روابط میان مفاهیم،  وتطبیقی مفاهیم بنیادی را از نظر گذرانیده و مجموعه
های  اساسی در ساحتسیمای انسان را با در نظر گرفتن دیدگاههای اسالم و غرب در عرصه تعلیم و تربیت با تأکید بر تفاوتهای 

 ذهنی ، عاطفی و عملی تربیت دینی، اخالقی ترسیم شود.
  

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  1تعداد واحد: 

 ساعت 51زمان درس: 

 شناسی رشد روانپیشنیاز: 
 نحوه تدریس: 

 تربیت دینی و اخالقی کودک و نوجواننام درس:  به فارسی: 

  به انگلیسی:       

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

با مطالعه و شناخت مفاهیم انواع رفتارها، قدرت اختیار، عقل، تربیت، شبه تربیت، تدین درساحت های  
فان شناختی،عاطفی وعملی و مقایسه مفاهیم هدایت، حرکت جوهری، تعلیم، تبلیغ، تأدیب، تهذیب، دانش اخالق، عر

عملی با دانش تربیت  درساحت های  شناختی وعملی و همچنین شناخت تقسیمات تربیت براساس منابع ، ابعاد 
وجودی شخصیت متربی، شرایط  متربی، چگونگی وساطت اقدام در تربیت، گستره شمول افراد جامعه ، نقش انتخاب 

بیت، براساس هدف تأثیرگذاری درساحت های  دهی و اعتبار قانونی ،آگاهی از تر متربیان، براساس نوع سازمان
شناختی وعملی و شناخت مراحل تربیت اسالمی مشتمل بر تمهید، اسالم، ایمان، تقوا و یقین درساحت های  

 شناختی،عاطفی وعملی بتواند در زندگی خود بکار بندد و در کنترل و هدایت خویش و تربیت و بکار گیرد . 
 شایستگی اساسی: 

Ck&pck  0 &3-2کد-

0& 1-0& 

 0سطح 2سطح 3سطح  هامالک

انواع رفتارها، 

تربیت، شبه تربیت، 

قدرت اختیار، 

 تکلیف عقل و بلوغ

 

آشنایی  چیستی مفاهیم 
رفتارها، تربیت، شبه 
تربیت، تکلیف، قدرت 
اختیار، عقل ، بلوغ و 
ضرورت بلوغ صرفا  
دانش نظری جمع آوری 
و بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

مفاهیم رفتار، تربیت، شبه 
تربیت، تکلیف اختیار، عقل و 
بلوغ در مکاتب مختلف روان 
شناسی و تربیتی مورد  
تحلیل قرار داده ویافته های 
خود را در گزارشی منسجم 

 ارائه نماید.

تفاوتها و شباهتهای مفاهیم 
رفتار تربیت، شبه تربیت، 
تکلیف، اختیار، عقل و بلوغ 
در مکاتب مختلف 

شناسی مورد مقایسه و  روان
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

 منسجم ارائه نماید.

 

هدایت، حرکت 

مفاهیم هدایت، حرکت 
جوهری، تعلیم وتبلیغ، 

مفاهیم هدایت، حرکت 
جوهری، تعلیم و تبلیغ 

تفاوتها و شباهتهای مفاهیم 
تربیت هدایت، حرکت 
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جوهری تعلیم و 

تبلیغ، ت دیب، 

تهذیب، تدین، 

دانش اخالق، 

عرفان نظری و 

عملی با دانش 

تربیت و فرایند 

 تربیت

تدین،  تأدیب ، تهذیب،
دانش اخالق، عرفان 
نظری و عملی با دانش 
تربیت و فرایند تربیت 
صرفا  دانش نظری جمع 
آوری و بدون تحلیل 

 گردد. توصیف 

تأدیب، تهذیب، تدین، دانش 
اخالق عرفان نظری و عملی 
با دانش تربیت و فرایند 
تربیت درمکاتب فلسفی و 

گردد  ی اسالم تحلیل تربیت
ویافته های خود را در 
 گزارشی منسجم ارائه نماید.

جوهری، تعلیم، تبلیغ، 
تأدیب، تهذیب، عرفان، 
دانش اخالقی، تدین در 
مکاتب فلسفی و تربیتی 
اسالم مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 

زارشی خود را به صورت گ
 منسجم ارائه نماید

 

تقسیمات تربیت 

براساس معیارهای 

 مختلف

تربیت براساس منابع، 
ابعاد وجودی شخصیت 
متربی، شرایط متربی، 
چگونگی وساطت اقدام 
در تربیت، تربیت 
براساس نوع سازماندهی 

گذاری و  -هدف تأثیر
گستره شمول افراد 
جامعه صرفا  دانش 
نظری جمع آوری و 

توصیف  بدون تحلیل
 گردد 

تقسیمات تربیت براساس 
معیارهای مختلف در مکاتب 
فلسفی و تربیتی اسالم مورد 

گیرد ویافته های  تحلیل قرار 
خود را در گزارشی منسجم 

 ارائه نماید.

سطوح تقسیمات تربیتی در 
مکاتب فلسفی و تربیتی 
اسالم تفاوتها و شباهتها به 
صورت مورد مقایسه و 

ودالیل ارزیابی قرار داده 
خود را به صورت گزارشی 

 منسجم ارائه نماید

مراحل تربیت  

اسالمی در تمهید، 

اسالم، ایمان و تقوا 

 یقین

مراحل تربیت اسالمی 
در تمهید، اسالم، ایمان، 
تقوا و یقین در نظام 
تربیت اسالمی صرفا  
دانش نظری جمع آوری 
و بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

تحلیل مراحل تربیت 
مشتمل بر تمهید، اسالمی 

اسالم، ایمان، تقوا و یقین 
درنخبگان اخالق اسالمی 

داده ویافته  مورد تحلیل قرار 
های خود را در گزارشی 
 منسجم ارائه  وتفسیر نماید.

تفاوتها و شباهتها مراحل 
تربیت اسالمی در سطوح 
تمهید، اسالم ایمان، تقوا و 
تعیین در رسیدن به خود 
شکوفایی اسالمی مورد 

قایسه و ارزیابی قرار داده م
ودالیل خود را به صورت 
 گزارشی منسجم ارائه نماید  

نظام تربیتی  

براساس مبانی، 

اهداف، اصول ور 

وشهای تربیت 

 اسالمی

مبانی، اهداف، اصول و 
روشهای تعلیم وتربیتی 
در نظام اسالمی صرفا  
دانش نظری جمع آوری 
و بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

ف، اصول و مبانی، اهدا
های تعلیم و تربیت  روش

اسالمی مورد تحلیل قرار 
داده ویافته های خود را در  

گزارشی منسجم ارائه  
 وتفسیر نماید.

تفاوتهای مبانی، اهداف، 
اصول و روشهای تعلیم و 

شود و  تربیت مشخص 
ساحت ذهنی، عاطفی و 
عملی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 

گزارشی  خود را به صورت
 منسجم ارائه نماید

شناخت کلی از  

دیدگاههای تربیتی 

نقش انسان درهستی، 
شناخت روح و روان، 
عاطفه و احساس، عقل، 

مفاهیم انسان در هستی، 
س، عقل روح عاطفه، احسا

علم، ارزشها و اخالق 

تفاوت مفاهیم انسان، روح، 
کمال عاطفه، عقل، علم، 
اخالق، ارزشها در مکاتب 
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علم، ارزشها در مکاتب  اسالم و غرب
فلسفی و تربیتی اسالم 
صرفا  دانش نظری جمع 
آوری و بدون تحلیل 

 گردد. توصیف 

شناخت دستگاههای ادراکی 
در مکاتب فلسفی و تربیتی 
اسالمی مورد تحلیل قرار 

گیرد ویافته های خود را در  
گزارشی منسجم ارائه  

 وتفسیر نماید.

روان شناسی ، فلسفی و 
مورد مقایسه و تربیتی 

ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

 منسجم ارائه نماید

اخالق در تدوین  

مبانی، اهداف و 

 اصول تربیت

دانش اخالق در تدوین 
مبانی، اهداف و اصول 
تربیت به صرفا  دانش 
نظری جمع آوری و 
بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

دانش اخالق در تدوین 
اصول تربیت  مبانی، اهداف و

به صورت تحلیلی اسالمی 
داده ویافته  مورد تحلیل قرار 

های خود را در گزارشی 
 منسجم ارائه  وتفسیر نماید.

وجود دانش اخالق به 
صورت ایجابی و سلبی در 
مبانی، اهداف و اصول 
تربیتی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

 دمنسجم ارائه نمای

اخالق اسالمی در  

انتخاب روشها و 

حضور در 

های آموزشی  برنامه

 و تربیتی

اخالق اسالمی در 
انتخاب روشها و حضور 

های آموزشی و  دربرنامه
تربیتی به صورت صرفا  
دانش نظری جمع آوری 
و بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

اخالق اسالمی در انتخاب 
های  روشها و حضوردر برنامه

تی به صورت آموزشی و تربی
اهداف غایی تحلیل اسالمی 
مورد تحلیل قرار داده ویافته 
های خود را در گزارشی 
 منسجم ارائه  وتفسیر نماید.

اخالق اسالمی در انتخاب 
روشها و حضور در 

های آموزشی و تربیتی  برنامه
به صورت حصول 
خودشکوفایی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 

زارشی خود را به صورت گ
 منسجم ارائه نماید

اخالق در کنترل و  

هدایت بحرانهای 

 نوجوانی و جوانی

حضور اخالق در کنترل 
و هدایت بحرانهای 
نوجوانی و جوانی صرفا  
دانش نظری جمع آوری 
و بدون تحلیل توصیف 

 گردد. 

وجود اخالق در کنترل و 
ها  هدایت غرایز، آسیب

نوجوانی و جوانی مورد 
داده ویافته های  تحلیل قرار 

خود را در گزارشی منسجم 
 ارائه  وتفسیر نماید.

دانش اخالق در کنترل و 
های  هدایت غرایز و آسیب

نوجوانی و جوانی با تأکید بر 
ساحت های مختلف مورد 
مقایسه و ارزیابی قرار داده 
ودالیل خود را به صورت 
 گزارشی منسجم ارائه نماید

های تربیت  روش 

گاه عاطفی از دید

 قرآن کریم

روشهای تربیت عاطفی 
از دیدگاه قرآن کریم 
صرفا  دانش نظری جمع 
آوری و بدون تحلیل 

 گردد. توصیف 

روشهای تربیت عاطفی از 
دیدگاه قرآن کریم در نظام 
تربیت اسالمی مورد تحلیل 

داده ویافته های خود را  قرار 
در گزارشی منسجم ارائه  

 وتفسیر نماید.

یدگاه  تربیت عاطفی ازد
قرآن کریم با تأکید بر 
ساحت عاطفی و عمل مورد 
مقایسه و ارزیابی قرار داده 
ودالیل خود را به صورت 
 گزارشی منسجم ارائه نماید

رویکرد فضلیت و  

غمخواری در تربیت 

 اخالقی

رویکرد فضیلت محور و 
غمخواری در تربیت 
اخالقی صرفا  دانش 
نظری جمع آوری و 
بدون تحلیل توصیف 

رویکرد فضیلت محور و 
غمخواری در تربیت اخالقی 

داده ویافته  مورد تحلیل قرار 
های خود را در گزارشی 

تفاوتهای رویکرد فضیلت 
محور و غمخواری در تربیت 
اخالقی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 
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 دمنسجم ارائه نمای منسجم ارائه  وتفسیر نماید. ردد.گ 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: مفهوم شناسی رفتار
 انواع رفتار از لحاظ وابستگی فعل به فاعل

 انواع رفتار از لحاظ آشکار و پنهان از دیدگاه تربیتی و اسالم
 انواع رفتار از لحاظ دخالت اراده فاعل در تحقق آن

 اصصالحی، فلسفی، فقهیقدرت اختیار و عقل از نظر لغوی، 
 شرایط عامه و خاصه تکلیف دینی
 معنای لغوی و اصطالحی تربیت

 حدود قلمرو اصطالحات و دانش تربیت

 فعالیت یادگیری
 های مطرح شده در فرایند آموزش های کالسی و پاسخ به پرسش (مشارکت در بحث8
 ( مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت دینی و اخالقی1

 های عملکردی فعالیت
 مفاهیم مورد بحث کالس از دایره المعارف تخصصی رشته خود یا علوم تربیتی فراهم شود

 

 فصل دوم: مفاهیم متناظر و متقابل با مفهوم تربیت دینی
 هدایت -

 حرکت جوهری -

 تعلیم -

 تبلیغ -

 تأدیب -

 تدین -

 تهذیب -

 اخالق -

 عرفان -

 فعالیت یادگیری 
 های مطرح شده در فرایند آموزش پرسشهای کالسی و پاسخ به  مشارکت در بحث
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 ( مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت دینی و اخالقی1
 

 :فعالیتهای عملکردی

 پنج مفهوم متناظر و متقابل بر تربیت در جدول دوبعدی شباهتها و تفاوتهای آن را یکایک ارائه کنند . 
 

 فصل سوم: آشنایی با تقسیمات عناصر تربیت
 منابع دینی اسالم و غیردینی )سکوالر( تقسیم براساس -

 تقسیم براساس ابعاد وجودی شخصیت متربی -

 تقسیم براساس شرایط متربی -

 ها در تربیت تقسیم براساس چگونگی وساطت اقدام -

 تقسیم براساس گستره شمول افراد جامعه -

 تقسیم براساس نقش انتخاب متربیان -

 دهی و اعتبار قانونی تقسیم براساس نوع سازمان -

 قسیم براساس میزان آگاهی از تربیتت -

 تقسیم براساس تأثیرگذاری -

 فعالیت یادگیری
 های مطرح شده های کالسی و پرسش مشارکت در بحث .8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی .1

 فعالیتهای عملکردی
 ایجاد تقویت اراده چگونه باید باشدتأکید اسالم بر اختیار انسان در سعادت و شقاوت است تمرکز مربیان بر 

 

 فصل چهارم: مراحل تربیت
 طرحی درباب مراحل تربیت -

 مرحله اول تمهید -

 الف: زیر مرحله اول: بازی -

 ب: زیرمرحله دوم: تأدیب -

 مرحله دوم: اسالم -
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 مرحله سوم: ایمان -

 مرحله پنجم: یقین -

 فعالیتهای یادگیری :  -

 مشارکت در بحث های کالسی -

 وزشیمطالعه منابع آم -

 : نداردفعالیتهای عملکردی  -

 

 فصل پنجم : شناخت نظام تربیتی
 مبانی .8

 اهداف .1

 اصول .5

 ها روش .4

 فعالیتهای یادگیری
 های مطرح شده های کالسی و پرسش مشارکت در بحث .8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی .1

 فعالیتهای عملکردی
 تحقیق کنند و نتایج آن را در کالس گزارش شود.حضور ابعاد معنویت در دیدگاه اسالمی 

 

 فصل ششم : شناخت کلی از دیدگاههای تربیتی اسالم و غرب
 های تربیت با شبه تربیت تفاوت -

 مبانی تعلیم و تربیت غربی درک اومانیستی -

 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی -

 شناسی در تعریف انسان تفاوت انسان شناسی و اصول روان -

 ت روح و روانتفاوت در شناخ -

 تفاوت در مفهوم عاطفه و احساس -
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 تفاوت در شناخت و دستگاههای ادراکی انسان -

 تفاوت مفهوم عقل در غرب و اسالم -

 تفاوت مفهوم علم در اسالم و غرب -

 تفاوت در رابطه عقل و دین -

 تفاوت در رابطه با علم و دین  -

 تفاوت در مفهوم ارزشها و اخالق -

 دقیقه ارائه دهند 1الی  3از یادگیرندگان درباره یک مکتب مطالعاتی انجام دهد و برای کالس هر کدام فعالیتهای یادگیری : 

ماتریالیسم، ماتریالیسم دیالکتیک، اگزیستانسیالیم، ایده آلیسم، پوزیتیویسم، آمپریسم، فنومنیسم )پدیدار شناسی(، رئالیسم،  -اومانیسم
 دینی شالیر ماخرسکوالریسم، پلورالیزم، هرمنونیک، دینی، تجربه 

 : نداردفعالیتهای عملکردی

 

 فصل هفتم:  نقش اخالق در تدوین مبانی، اهداف و اصول تربیت
 مقایسه دانش اخالق و دانش تربیت -

 معنای اخالق، تعریف علم اخالق -

 موضوع علم اخالق )نسبت در هدف، روش، تعامل اخالق و تربیت -

 تأثیر اخالق بر دانش تربیت -8

 تأثیر در مبانی و اهدافدهی و  الف( جهت

 ها ب( تأثیر دراصول و روش
 ج( تأثیر در ابعاد تربیت

 تأثیر دانش تربیت بر اخالق -1

 ها الف( تأثیر در مبانی اصول و روش

 های اخالق ب( تأثیر بر ابعاد و عرصه

 دانش عرفان عملی )معنای لغوی عرفان، اصطالحاتی( -5

 موضوع عرفان، هدف و روش -

 عرفان نظرینسبت عرفان عملی با  -

 کمک عرفان عملی به دانش تربیت و فرایند تربیت -

 فعالیتهای یادگیری
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 های مطرح شده های کالسی و پرسش مشارکت در بحث .8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی .1

 فعالیتهای عملکردی
 های سکوالر مقایسه کنید های عرفان اسالمی را با عرفان ویژگی
 های سکوالر حسین کازرونی مراجعه کنید و گزارشی فراهم نمایید. بیشتر به کتاب بررسی عرفان اسالمی در برابر عرفانمطالعه 

 

 فصل هشتم
 شناسی تربیتی اسالم نقش اخالق اسالمی در روان -

 نقش اخالق در مبانی و اهداف و اصول تعلیم و تربیت -

 های آموزشی، تربیتی مهنقش اخالق اسالمی در انتخاب روشها و حضور در برنا -

 نقش اخالق اسالم در کنترل و هدایت بحرانهای نوجوانی و جوانی -

 فعالیتهای یادگیری
 های مطرح شده های کالسی و پرسش مشارکت در بحث .8

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی .1

 :فعالیتهای عملکردی

 بیوگرافی یک الی دو نفر از نخبگان اخالقی در زمان معاصر را فراهم نمایند و در کالس گزارش کنند. 
 

 فصل نهم: روش های تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن
 های تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن شناخت روش -

 شناخت روش ایجابی تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن -

 آنشناخت روش سلبی عاطفی از دیدگاه قر -

 شناخت رویکرد فضیلت گرایانه در اخالق اسالمی -

 شناخت رویکر غمخواری در اخالق اسالمی -

 مقایسه تطبیقی رویکرد فصلیت و غمخواری در تربیت اخالق اسالمی -

 فعالیتهای یادگیری
 های مطرح شده های کالسی و پرسش مشارکت در بحث .8
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 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی .1

 :فعالیتهای عملکردی

 اخالق ارسطویی با اخالق اسالمی مقایسه گردد -

 : راهبردهای تدریس و یادگیری-5

های  روشهای آموزش در محیط آموزشی در دوره کارشناسی مباحث نظری به طور مستقیم ارائه گردد و برای هر جلسه پرسش
ها است در  عمیق و یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته آموزشی برای فهم مفاهیم درس انجام فعالیتهای عملکردی برای درک

 تربیتی با مشارکت همگانی دانشجویان در فعالیتهای آموزشی مختلف فراهم گردد. -های آموزشی موقعیت

 . منابع آموزشی1
 منبع اصلی: 

 .تهران: انتشارات مدرسه 1و  8(. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد 85باقری، خسرو.) -

 . تهران: انتشارات موسسه فرهنگی صابر 1و 8(.نظریه تربیتی اسالمی جلد 85مرتضی.)زاهدی،  -

 (. فقه تربیتی جلد اول مبانی و پیش فرضها. قم: انتشارات اشراق و عرفان85اعرافی، علیرضا.) -

 منابع فرعی: 

 
 (.تفسیر تربیتی. قم: انتشارات اشراق و عرفان85اعرافی، علیرضا.) -

 8511-8501ت اسالمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سالهای  مقاالت و فصلنامه ت. -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره اختصاص داده شده است.84آزمون بازپاسخ و کوتاه پاسخ از مباحث نظری ارزشیابی پایانی:             

نمره اختصاص  1آموزش داده شده حضور منظم در کالس درس و آمادگی در پاسخ شفاهی به محتوای ارزشیابی فرآیند: 
 داده شده است

نمر ه  1نمره اختصاص داده شده است وبرای مقاله پایانی   1پوشه کار در مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار:
 .منظور گردیده است

 
 

 

 سایر نکات
 

 تدوین کننده : زهرا شعبانی
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 هاپیوست
 

 
 32و  33دانشجویان ورودی سال های تطبیق واحدها برای  -0جدول 

 

 عناوین دروس جدید
تعداد 

 واحد

عناوین دروس در برنامه 

 قبلی
 نحوه تطبیق تعداد واحد

 1  8اندیشه اسالمی 
درس عمومی از گروه مبانی 

 نظری اسالم
1  

  1 اخالق اسالمی 1 اخالق اسالمی

 1 تحلیلی صدر اسالمتاریخ 
  

 

 تربیتی اجتماعی معلم ازنقش 
 دیدگاه اسالم

1    

 1 -1اندیشه اسالمی 
درس عمومی از گروه مبانی 

 نظری اسالم
1  

 1 انقالب اسالمی ایران
درس عمومی از گروه انقالب 

 اسالمی
1  

  1 فلسفه آ.پ 1 * ا.ا.ج در تیترب فلسفه

و  میفلسفه تربیت رسمی و عمو
 در ج.ا.ا اسناد قانونی

5    

 نظام تربیتی اسالم )بر اساس
 قرآن و روایات معصومین ع((

5 
درس عمومی از گروه آشنایی با 

 منابع اسالمی
1  

  4 1و8آشنایی با قرآن 1 تفسیر موضوعی قرآن

 دیتاک با) معلم ایحرفه اخالق
 (یاسالم فیتکال و حقوق بر

1    

 زبان فارسی 
 

  1 8زبان فارسی  1

  8تربیت بدنی 
 

  8 8تربیت بدنی  8

  8 1تربیت بدنی  8 1تربیت بدنی 

  1  8زبان انگلیسی   1زبان خارجی

سالمت/بهداشت و صیانت از 
 محیط زیست

1 
اصول بهداشت و کمک های 

 اولیه
1  



 

277 

 

 1 دانش خانواده و جمعیت
  

 

  1 1فارسی  1 نگارش خالق و نگارش علمی

  5 روانشناسی عمومی (8+8)1 مبانی روانشناختی تربیت

  5 روانشناسی تربیتی 1 نظریه های یادگیری و آموزش 

 3/8 روانشناسی مدرسه/ آموزشگاهی
  

 

  5 مقدمات راهنمایی و مشاوره (8+8) 1 راهنمایی و مشاوره

    3/8 کاربرد هنر در آموزش/

    ع1 اقدام پژوهی

    8 داری تجربه های خاص کالس

    ع1 درس پژوهی

    4 کارنما

آموزشی/ آموزشگاهی/ مدیریت 
 کالس درس

  1 مقدمات مدیریت آموزشی 1

 (8+8)1 اصول و روش های تدریس

  
 راهبرد های تدریس 

 
 ک 8

  1 جامعه شناسی آ.پ  (8+8)1 مبانی جامعه شناختی تربیت

 (8+8)1 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
سنجش و اندازه گیری در علوم 

 و روانشناسیتربیتی 
5 

 

تحصیلی و آزمون  آزمون های
 سازی

1(8+8)  

    ع8 زبان و تربیت

 8(8فناوری در حوزه آموزش )
 

 
  

 

تهیه و کاربرد وسایل مواد  ع8 ( 1فناوری در حوزه آموزش )
 آموزشی

5 
 

  8 (5فناوری در حوزه آموزش )

 1 (8 )کارورزی
 1 8کارورزی 

 

  1 (1 )کارورزی

 1 (5 )کارورزی
 1 1کارورزی

 

  1 (4)کارورزی

 آموزش تربیت بدنی
 

  1 ورزش و بازیهای تربیتی ع1

  1 آمار توصیفی 1 آمار توصیفی

  1 آمار استنباطی 8+8 آمار استنباطی

 روش تحقیق کمی و کیفی

 

8+1 
روش تحقیق در علوم تربیتی و 

 روانشناسی 
5  

 روانشناسی فیزیولوژیک
1 

فیزیولوژی انسان) اعصاب و 
 غدد(

1  
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  5 روانشناسی عمومی 5 مباحث اساسی در روانشناسی

 (8روانشناسی تحولی)
 

  1 8روانشناسی رشد 1

 (1روانشناسی تحولی)
 

  1 1روانشناسی رشد 1

 آسیب شناسی اجتماعی
 

  1 آسیب شناسی اجتماعی 1

) کودکی 8آسیب شناسی روانی 
 ، نوجوانی (

 
  1 آسیب شناسی روانی 1

)جوانی ،  1آسیب شناسی روانی
 بزرگسالی و پیری (

 
  1 1آسیب شناسی روانی 1

 روانشناسی اجتماعی
 

1 
 روانشناسی اجتماعی

 
1  

 روانشناسی شخصیت
 

  1 روانشناسی شخصیت 1

 روانشناسی سالمت
 

  1 بهداشت روانی 1

 خدمات مشورتی در مدرسه
 

1    

اصطالحات و مفاهیم تخصصی 
 انگلیسی

 
  1 متون زبان تخصصی 1

 آیین نگارش و فن سخنوری
 

  1 آیین نگارش و فن سخنوری 8+8

جریان های فکری و عاطفی 
 کودکان و نوجوانان

1    

 روانشناسی تبلیغات و رسانه
 

1    

 روش های اصالح و تغییر رفتار 
 

8+8    

 جامعه شناسی ارتباطات
 

1 
 جامعه شناسی ارتباطات

 
1  

 روشهای مشاهده رفتار
 

8+8    

 پویایی گروه
 

1    
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نیازها و مسایل کودکان و 
 نوجوانان

 
  1 مسائل نوجوانان و جوانان  1

 ادبیات کودکان و نوجوانان
 

  1 ادبیات کودکان و نوجوانان 1

بررسی و نقد اندیشه های 
 سیاسی و اجتماعی

  5 مبانی تحلیل سیاسی ع8

خانواده و ازدوج  در ایران و 
 اسالم

 
  1 ازدواج در اسالمخانواده و  1

 روابط انسانی در مدرسه
 

  1 روابط انسانی در مدرسه 1

تربیت اجتماعی کودکان و 
 نوجوانان

 
 

1    

کاربرد هنرهای تجسمی در 
 فعالیت های پرورشی

 
    ک1

کاربرد هنرهای نمایشی در 
 فعالیت های پرورشی

 
 ک1

 هنرهای نمایشی

 
1  

مدیریت و برنامه ریزی امور 
 فرهنگی و فوق برنامه

 
8+8    

طراحی فعالیت ها و مشارکت 
 های گروهی

 
8+8    

کاربرد سرودها و آهنگ های 
 انقالبی در فعالیت های پرورشی

  1 سرودها و آهنگ های انقالبی ک1

 هدایت و مشورت در اسالم
 

1    

تربیت دینی و اخالقی کودک و 
 نوجوان

 
1    

  1 ریاضیات پایه  

  5 فلسفه آموزش و پرورشاصول   

  5آموزش و پرورش   
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 ابتدایی،راهنمایی و متوسطه

  5 مبانی جامعه شناسی  

 
 انسان در اسالم

 
1 

  1 انسان از دیدگاه اسالم

  5 خانواده در اسالم و ایران

 
 

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان 
 اسالمی

1  

  1 اختالالت یادگیری  

  1 بهداشت روانی  

  1 آشنایی با کتاب و کتابخانه   

  1 متون عربی  

  1 روخوانی و روان خوانی   


