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 به نام آنکه فرصت داد ما را

 

 

 نخستین کارگاه آموزشی

 در تربیت معلم )کارنمای معلمی( پروژه اجرای درس
 

 

 

 تکمیلی دانشگاه تحصیالت و آموزشی معاونت

 

 4931تهران: اول اسفند 

 سازمان مرکزی دانشگاه

 

 

 مقدمه



ه  | 2 ا گ ر ا ی »ک ا ر ج یا م ل ع م ی  ا م ن ر ا د «ک ن ف س ا ا   : ن ا ی گ ن ه ر ف ه  ا گ ش ن ا د  ،4 9 3 1 
 

جدید تربیت معلم  اتمتا ایمن درس    دارای ارزش بنیادین در رویکرد « کارنمای معلمی»یا « پروژه»درس 

اتتا این حلقه وصل، پیوند گذشته با حال اتمت  « معل  شدن شایستگی»برای کسب « حلقه پیوند تجارب»

بناتت شخصمی کمه معل می     کند، فراه  می پروژه هایی که درس فرصت تازدا در ای برای آینده می که ایده

دتت آورد که به تاممل  های مربوط به کسب تجارب آن شرکت کرده، فرصتی به کردن را برگزیده و در دوره

تخن بمه   ،هایش برای آیندهدر ع ل خویش بنشیند و شدن خود را به تصویر کشد و از بودن خود در آرمان

هت اتتقرار در آینده؛ هرچند کمه در ع مل فقم     پروژه، فرصتی اتت برای گذار از گذشته در ج میان آوردا

 یابدا قراری، معنا می  چش  به اتتقرار اتت و ه ه چیز در بی

اممروز   به آنچمه  اند که ها خاطره قابل روایت مواجه بوده اند، با ده هر یک از کسانی که به معل ی روی آورده

های آنمان م فمارا از اینکمه      ا روایتتازد را میآنان کنونی جایگاه مفهوم  دهد و اند، معنا می آن واقع شدهدر 

ایمن  ه مطمر  اتمت، بمازخوانی    واقعی باشند یا نباشند م بر بودن و شمدن آنمان تما یر داردا آنچمه در پمروژ      

و بمرای فرصمت جدیمد گفتگمو بما       برای شخص حاصمل شمود   بر آنهافرصت مجدد تامل  هاتت تا روایت

 افراه  شود ها یتو خبرگان )اتتادان( درباره آن روا ه تایان

نیازمنمد بازیافمت    در گمام پایمانی خمود   های معل ی،  ریزی شده برای کسب شایستگی دوره چهارتاله برنامه

اع ال پراکنده اتتا آنچه گذشته چه با ن ره خوب ه راه بوده و چه با ن مره بمد؛ چمه بما رفتمار      « ه بسته»

تر رتیده و چه با ناخوشی؛ ه ه معطوف به آن ه با رفتار نامطلوب؛ چه با خوشی به چمواجه شده و  مقبول

فمارا از  ای از او در موقعیت تربیتی صمادر شمودا    ؛ تا ع لی حرفهپدید آید «معل »، «نامعل »بوده که از یک 

و « گزیمده »را امری  کردن( )معل ی اینکه معل  شدن را امری اختیاری بدانی  یا خیر، لزوما بروز ع ل معل ی

 کنی ا قل داد میاختیاری 

تالش خواهد کرد تما بما تاممل در     معل توان اینگونه تشریح کرد که در پروژه، هر دانشجو این موضوع را می

کمدام تجربیماخ خما ،    »های مکتوب و تجارب مع ول خود به تشریح ایمن موضموع بدمردازد کمه      روایت

معل مان   ای از ه چنین، این کمه چمه تجربمه    «اند؟ های مثبت یا منفی را برای معل  شدن او فراه  کرده زمینه

و آن را به طور  نشیند به تامل بر تجربه تحصیل خود می دانشجومعل خود دارد، حایز توجه اتتا در ادامه، 

ا اینکمه  کند تا از زوایای پنهان آن، آگاه گردد و به تبینی از افکار و اع ال خود دتت یابد می« تحلیل»ع یق، 

ای از تحصمیل در   چه تجربمه »و  انیا « تحصیل معل ی در دانشگاه فرهنگیان داشته اتت چه انتظاری از»اوال 

 « د دارد؟ودانشگاه با خ
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هما چمه    اندا اینکه این دانش میحته شدهآ تحصیلی ارائه گردیده، در این دوره کههایی  البته این تجربه با دانش

پاتم    ، مه  اتتاهایی از آنها اعت اد کرده خشو دانشجومعل  به چه ب اند بوده و از چه موازینی تخن گفته

ایمن  « کنمد؟  ، اکنمون معل می کمردن را چگونمه تصمویر ممی      دانشمجومعل  »که  ضرورخ داردبه این پرتش 

گیردا به عبارخ دیگمر، پرتمش ایمن     ، صورخ می«مقبولدانش »و « تجربه»آمیختگی تصویرتازی بر اتاس 

کدام بخش از » دانشجومعل و « اند؟ چگونه تعریف کرده معل ی کردن را ،های شنیده شده آموزش»اتت که 

ممن  »کنمد کمه    اعالم می معل در پایان، هر دانشجو« ها را قبول کرده و در جان خود وارد ن وده اتت؟ شنیده

شمود، در واقمع او بمر اتماس      توت  یمک فمرد اتخمای ممی    « موضع»این وقتی « چگونه معل ی خواه  کرد؟

 بمر  معل شکل خواهد دادا به عبمارخ دیگمر، همر دانشمجو    « چگونه»کند که ع ل خود را  م میاعال« اصولی»

نشمیند   یابد و به ترتی  آن می خود دتت می« ای حرفه هویت»به « تجارب ع لی»و « های عل یباور»اتاس 

 م کندا آن اقدا «بازتازی»تا در صورخ نیاز به  ن اید و با دیگران گفتگو می کند می« تامل»و بر آن 

قمرار  ای  در راه ع ل حرفمه  دانشجومعل ی اتت کهای  تازی برای تاخت مدون هویت حرفه پروژه، فرصت

ای خود تنظمی    آنچه او از ع ل حرفه اپردازد گرفته و به زودی در موقعیت واقعی، به ایفای نقش معل ی می

 نقادی ه تایان و البتمه آموزشمگران   یابد تا با نظر و ، در درس پروژه فرصت میآورد( )به نگارش می کند می

هما، خمود را در آینمه     ا دانشجومعل  در ایمن فرصمت  زده شود، به محک )خبرگان( دارای تجربه قابل اعت اد

 خواهد دید و انتظار آن اتت که:« خود»و « دیگری»

 آینه چون نقش تو بن ود راتت

 خود شکن آینه شکستن خطاتت

همدایت   ، توتم  آموزشمگر دارای شایسمتگی،   «تجدیمدنظر »و « عاممل ت»، «تامل»، «تدوین»های  این فرصت 

ایمن دانشمجومعل ان    ای و ع لی، ع مل ن ایمدا   تا دانشجومعل  بتواند به شیوه یک پژوهشگر حرفه ؛شود می

 نگاری( کنند )نگارش یا روایت آموختند( که چگونه تجربیاخ خود را  بت اند )یا باید می پیش از این آموخته

اده قرار دهند )روایت پژوهی(، چگونه در یک موقعیت کالتمی بمه پمژوهش بدردازنمد )اقمدام      و مورد اتتف

ایمن  پژوهی( و چگونه درباره تدریس خود بما دیگمر ه تایمان خمود بمه بررتمی بنشمینند )درس پژوهمی(ا         

ته درس ممذکور کمه در ییمل نمام     اندا  نیز ت رین شده« ورزیکار»قی ت  های یی ها البته در فرصت آموزش

شوند، فق  در خدمت آموزش پیش از خدمت نیسمتند؛ بلکمه بمیش از     ارائه می« ای پژوهش و توتعه حرفه»

انمدا پمروژه، در خمدمت کسمب      ای، طراحی شده برای تدارک شرای  اتت رار یادگیری برای ع ل حرفه ،آن
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د کمه پیونمد تمه    ا فراه  کنهایی ر تجربه آمیخته یادگیری حاصل از این دروس نیز هستا یعنی باید فرصت

 ، حاصل شوداو کارورزی ای درس پژوهش و توتعه حرفه

ارائه  1  آن در جدول ؛ که شربود ای عرضه شدهترفصل و برنامه برای تحقق آنچه مطر  شد، پیش از این

  اگردیده اتت؛ ترفصلی که اکنون الزم اتت در آن بازنگری شود

 

 درس پروژه دوره کارشناتی علوم تربیتی با گرایش آموزش ابتدایی قبلی: ترفصل 1جدول 

 «پروژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن   – 1

بهبود امور و   سازي دانش اندوخته شده، آن را در قالب دانش كاربردي براي حل مسائل، سطح عالي مورد انتظار اين است كه يادگيرنده بتواند با دروني و نهادينه  در هر دوره آموزشي،
كیه   انجام پژوهش روايتیي تواند زمينه الزم براي  پاياني در برنامه درسي تربيت معلم مي پروژهتوليد كاالها و خدمات مورد نياز در حوزه تخصصي خود تجسم بخشد. گنجاندن درس 

حیل مسیائل     اي خیود در حیوزه توليید دانیش،     دانشجو است، كمك كند تا با برقراري پيوند ميان نظر و عمل به مطالعه حرفیه  تجربيات در طول دوره آموزشيحاصل ثبت و واكاوي 
يیري رو   اي خود به طور مستمر بیه فراگ  در فرايندي تأمل براي عمل، به هنگام عمل و پس از عمل قرار گرفته و در آينده حرفهگريبانگير و ساخت محصوالت آموزشي بپردازند و 

 .  اصالح و تكميل پژوهش يا اثر و محصول آموزشي مورد نظر خود بپردازند  اخذ بازخورد، كار، چگونگي 
را در كاربست نظريه هاي  دانشجو معلم كمك كند تا سطح توانمندي خودبه انتظار مي رود اين درس نگر  و كنش دانشجو معلمان را در انجام عمل فكورانه گستر  داده و 

به صورت فردي و يا گروهي  كارورزي مختلف به ويژه اقدام پژوهي، درس پژوهي ودانش هاي نظري و مهارت هاي كسب شده در درس هاي  و يادگيري با استفاده از آموز 
زشي )خصوصاً كارورزي( با آن مواجه بوده را در قالب يك مساله اي را كه در طول دوره آمو، نياز يا بتواند ايده تكميل كند. در اين راستا دانشجو بايد با استفاده از تجارب كسب شده

 . پژوهش روايتي طراحي، اجرا و از يافته هاي آن در پايان دوره دفاع نمايد حطر
 

 مشخصات درس
 نوع درس : پروژه
 3تعداد واحد :  
 ساعت 291زمان درس:  
 پيش نياز ها:

 2اي پژوهش و توسعه حرفه-
 4كارورزي 

راهنمايي در حين نحوه تدريس : 
 عمل

 )کارنمای معلمی(پروژه نام درس: 

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

اي خود )كارورزي( مسیلله آموزشیيت تربيتیي را در سیطح      با استفاده از تجربيات ثبت شده و واكاوي آن در طول آموز   و عمل حرفه
با استفاده از درس پژوهيت اقدام پژوهي آن را طراحي اجرا نموده و يافته هاي خود را در قالب پژوهش روايتي ارائیه و   مدرسه انتخاب و
 .از آن دفاع نمايد

 

 شايستگي اساسي:
CK& PCK  

 كد :
1-2 & 2-1 & 3-3 &4-3 

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

طراحی و تددوین  

 طرح

در طرح تیدوين شیده مسیلله    
شناسییايي شییده در موقعيییت  
واقعي مدرسیهت كیالس درس   
تبيين شیده و فرآينید مطالعیه    
موقعيییت واقعییي، رو  هییاي 
گردآوري اطالعات و تجزيه و 
تحليل اطالعات به نحوي كه 
اعتبیار يافتیه هیا را مشیخ      

 نمايد توضيح داده نشده.

در طییرح تییدوين شییده مسییلله  
شناسايي شده در موقعيت واقعي 

تبيين شده  مدرسهت كالس درس
و فرآيند مطالعه موقعيت واقعیي،  
رو  هاي گردآوري اطالعات و 
تجزيییه و تحليییل اطالعییات بییه 
نحییوي كییه اعتبییار يافتییه هییا را 
 مشخ  نمايد توضيح داده شده.

در طرح تدوين شده مسلله شناسیايي  
شییده در موقعيییت واقعییي مدرسییهت   
كییالس درس تبيییين شییده و فرآينیید 

هیاي   مطالعه موقعيیت واقعیي، رو   
گردآوري اطالعات و تجزيه و تحليل 
اطالعات به نحوي كیه كینش هیاي    
تربيتي، روابط علیت و معلیولي، رونید    
زماني و اعتبار يافتیه هیا را مشیخ     

 نمايد توضيح داده شده.
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تحلیددل و ابارددار  

 یابی

تحليل و تفسير تجربيات 
انجام شده اما مراحل تحليل 
ساختاري رعايت نشده و براي 
نظام دادن به اطالعات، داده 
 سازي صورت گرفته است.   

توانسته است تجربيات حاصل از 
مطالعه را با استفاده از رو  
هاي تحليل ساختاري تحليل 
كند و يافته هاي را به كمك 

 نقل قول ها معتبر نمايد.

توانسته است تجربيات حاصل از 
مطالعه را با استفاده از رو  هاي 
تحليل ساختاري تحليل كند تحليل 
كند و تفسير خود از يافته ها را به 
كمك رو  هاي مختلف معتبر 

 نمايد. 

در متن پژوهشي دركي از كل  گزارش
و ارتباط آن با جزئيات را براي 
قابل دريافت نمیودن حركیت   

گذشته، حیال و  خواننده ميان 
آينده، و ارتباط زمان و مكیان  
را به نمايش گذاشته است امیا  
ايیین رابطییه منجییر بییه پاسیی  
دادن به پرسش هاي پژوهش 

 نشده است.

در متن پژوهشي دركي از كیل و  
ارتبییاط آن بییا جزئيییات را بییراي 
قابییل دريافییت نمییودن حركییت  
خواننییده ميییان گذشییته، حییال و 
و آينده، و ارتباط زمیان و مكیان   
من هاي مختلف، را بیه نمیايش   
گذارد و به پرسش هاي پژوهش 

 پاس  دهد.

در مییتن پژوهشییي دركییي از كییل و  
ارتباط آن بیا جزئيیات را بیراي قابیل     
دريافت نمودن حركت خواننیده ميیان   
گذشته، حال و آينده، و ارتباط زمان و 
مكییان و میین هییاي مختلییف را بییه   
نمايش گذاشته و توانسیته بیه كمیك    

وباره روايت )ساختن صحنه بازگويي د
و پيرنییر روايییي( بییه پرسییش هییاي 

 پژوهش پاس  دهد.

 

 ارائه و دفاع

از اعتماد به نفس براي دفیاع  
از يافتیییه هیییاي پیییژوهش   
برخوردار نيست و نظم منطقي 
ميان معرفیي ايیده هیا حفی      
رابطه علیت و معلیولي ميیان    
يافتییه هییا و پرسییش هییاي   
پژوهش در ارائه مشاهده نمي 

 شود.

اعتماد به نفیس كیافي بیراي    از 
دفییاع از يافتییه هییاي پییژوهش  
برخوردار است و مي توانید نظیم   
منطقي را ميان ايده ها و پرسش 
هییاي پییژوهش برقییرار نمايیید و 
پاس  به پرسش هاي طرح شیده  
در جريان دفاع متكیي بیر يافتیه    

 هاي پژوهش است.

از اعتماد به نفس بااليي براي دفاع از 
دار اسیت و  يافته هاي پژوهش برخیور 

مي تواند نظم منطقي را ميان ايده ها 
و پرسش هاي پژوهش برقرار نمايد و 
به پرسش هاي طرح شده در جريیان  
دفاع با استفاده از يافته هاي پیژوهش  
پاس  هاي مستدل و قابل دفاع ارائیه  

 نمايد.

 

 فرصت های یادگیری، محاوای درس و ساخاار آن  – 2

ه به مسلله شناسايي شیده در موقعيیت   جفرصت هاي يادگيري مبتني بر آموز  هاي ارائه شده در  سرفصل پژوهش روايتي است و دانشجو بايد با تو با توجه به ماهيت درس پروژه،
طالعات و ارائه يافتیه هیا بیر    ير اواقعي مدرسهت كالس درس در پايان برنامه كارورزي نسبت به تنظيم طرح پژوهش، شناسايي منابع اطالعاتي، جمع آوري اطالعات و تحليل و تفس

 ه مي گردد.  مبناي ساختار طرح هاي پژوهش روايتي اقدام نمايد. اين طرح زير نظر استاد راهنما اجرا و نتايج آن براي دفاع در جلسه پايان دوره آماد

 

 . راهرردهای تدریس و یادگیری 3
اين درس، انجام پژوهش يا توليد اثر و محصول آموزشي توسط دانشجويان تحیت نظیارت و راهنمیايي     هاي اصلي شامل حل مساله، نقادي و پژوهش است. هدف اصلي در راهبرد

پردازنید و گیزار  كیار     اي آن میي استاد است . بدين منظور هر يك از دانشجويان به صورت فردي، به انتخاب مسلله متناسب با رشته آموزشي خود و تدوين پيشنهاده كامل و اجر
كنند. ايین   استفاده مي را به استاد يا گروه ارزشيابي ارائه داده و به صورت حضوري و غير حضوري از نقد و مشاركت آنها براي اصالح و توليد اثر و محصول نهاييخود در هر مرحله 

 اثر بايد در جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه و از آن دفاع شود. 

 راهرردهای ارزشیابی یادگیری –4 
شیخ  دانشیجو و مسیلول گیروهت      شود كه در آن استاد راهنما، استاد مشاور و  فرايندي مبتني بر مشاركت است. در بدو امر يك گروه ارزشيابي تشكيل مي  درس،ارزشيابي در اين 

 جه به ويژگي هیاي درس پیروژه  و حجیم كیار    تو معاون آموزشي نسبت به بررسي طرح و تصويب آ اقدام مي نمايند. اين گروه مسلوليت نظارت بر اجراي طرح را بر عهده دارند. با
نفر خواهد بود. در دوره هاي متوسطه اين تعداد با تعيين اسیتاد راهنمیا    5باالي استاد در راهنمايي و نظارت مستمر بر فعاليت  دانشجويان، تعداد دانشجويان براي هر  استاد حداكثر 

ستاد راهنما از ميان اساتيد دارنده مدرک تحصيلي در رشته علوم تربيتي و مشاور متخصی  موضیوعي رشیته میورد نظیر      نفر افزايش يابد. توصيه مي شود ا 8و مشاور مي تواند به 
 % نمره مي باشد. 07صدور مدرک پايان دوره وابسته به دفاع دانشجو از پروژه پاياني است و مقياس آن كسب  باشند.
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های آموزشی بسیاری از مدیران گروه 1951-59تحصیلی هنگام اجرای درس پروژه در نی سال دوم تال ه ب

( اقمدام  1ترفصمل ممذکور )جمدول     بمر اتماس  ها به ارائه مشکالخ اجرایی درس پروژه  و روتای پردیس

ریزی درتی دانشگاه منتقل شد و شورا به طور خا  در جلسه ممور    کردندا این مباحث به شورای برنامه

ممور    955/11615کمرد و بمه شمرحی کمه طمی بخشمنامه شم اره        به بررتی موضوع اقمدام   59/50/1951

گیری کردا بدین ترتیب در ترفصل و اجرای درس پروژه تجدیدنظر  ، تص ی ه اتتاعالم شد 55/15/1951

 شدا بر اتاس تجدیدنظر مذکور، چند تغییر مه  در درس پروژه اع ال شد:

 صوب شدا( م19-15م اجرای درس پروژه به صورخ گروهی )در گروههای 1

 خا  ، به تدوینهای عام حوزه تعلی  و تربیت م ت رکز درس پروژه از یک پژوهش مستقل مبتنی بر مساله2

 معل ی تغییر کردا فلسفهتجربیاخ و 

کمار   در درس از دتمتور « ممردودی »و  های آموزشی یا غیمر آن(  پژوهش )توت  گروه م تصویب طرحنامه9

را که بر اتاس شمر  ایمن راهن ما     خود تجربیاخ ابند گزارشخارج شد و مقرر شد دانشجومعل  فرصت ی

تحویمل   کند تا مورد قبول اتتاد درس قرار گیمرد و بعمد بمه اتمتاد     اصال  شود، آن قدر بازنگری و تهیه می

 اخواهد بود، مبنای تفاوخ ن راخ های تهیه شدهکیفیت گزارش ا باوجوداین،ن اید

ای  پروژه از تاختارهای مع ول خارج و بمر اتماس مموازین تمازه    م مقرر شد تاختار گزارش پایانی درس 1

 شودا در این متن، راهن ایی برای تولید گزارش مورد نظر ارائه می تنظی  گرددا

 راهن ما  اتتاد و دانشجو مشخصاخ اعالم با انشگاههای دانشجومعل ان در تایت د م مقرر شد ه ه گزارش9

 ومی باشد یا خصوصی و اینکه دتترتی به مشخصماخ دانشمجو و   درباره اینکه آیا دتترتی ع منتشر شودا

 گیری خواهد کردا اتتاد راهن ا برای ه گان مجاز باشد یا خیر، شورای آموزشی دانشگاه تص ی 

  

 گردیدا 2این مصوباخ منجر به تولید ترفصل جدید درس پروژه به شر  جدول 
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 ابتدایی آموزش گرایش با تربیتی علوم کارشناتی دوره کارن ای معل ی درس جدید ترفصل: 2 جدول

 )پروژه( «کارنمای معلمی»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن    – 1

شناسيايي،   در قالي  داني  كياربردی بيرای      ه، آ  راشيد  كسي  داني   نميود   سطح عالي مورد انتظار اين است كه يادگيرنده بتواند با درونيي    ،ای آموزش حرفهدر 

 پژووش  رویتیژی  با تکيه بر پاياني در برنامه تربيت معلم  پروژه انجامتخصصي خود تجسم بخشد. عمل  در حوزه بخ  اثرخدمات ارائه  وحل مسائل صورتبندی و 

و عمليي در ويو    جانبه به تجارب كس  شده )زيسته( اعم از نظری با نگاه ژرف، تاملي و همه "حرفه ای منِ"امکا  به تصوير كشيد   (1)یز نوع خودکاوی رویتیی

ها و ابهامات معلمي، قوت ها و ضيع  هيای ادراش شيده را     های دانشي، منشي و مهارتي حرفه معلمي، بصيرتسايه روشن دوره تربيت معلم و ارايه روايت شخصي از

رهياوردی قابيل اتکاسيت كيه بيه پشيتوانه آ        دهد.  دان  و يافته های حاصل از اين پژوه  برای ورود به عرصه خدمت حرفه ای  ان  آموخته تربيت معلم ميبه د

 دانشجومعلما  را در انجام عميل فکورانيه  شايستگي  ،)پروژه(انتظار مي رود اين درسريزی برای  نيل به آينده حرفه ای متامالنه، پويا و بالنده  ممکن مي شود.  برنامه

   آنا  هم بروز و ظهور داشته باشد.داده و كمک نمايد تا اين شايستگي در وو  حيات حرفه ای  ارتقاء )تاملي(

 مشخصات درس

 (پروژهكارنمای معلمي )درس:  نام

 3تعداد واحد:  

 استادبه تشخيص زما  درس:  

پژوه  و توسعه  پي  نياز ها:

 4كارورزی و  1ای حرفه

نحوه تدريس: راهنمايي در حين 

 عمل

  (پروژهکارنمای معلمی )نام درس: 

 در پاتان یتن ویحد تادگیری دینشجو قادر خویشد بود:یشدیف/ پیامدشای تادگیری: 

ای و ساير تجربيات رواييت نشيده    حرفه و  دوره آموزشبا واكاوی، تحليل و تفسير تجربه های روايت شده در ودانشجويا  

روشمند از خودكاوی روايتي، تجربيات متنوع و پراكنده خود را در قال  رواييت در برگيرنيده    با استفاده)تجربيات پيشين(، 

 دفاع نمايند. در جلسه گروهي ورده و از آ آبه رشته تحرير در "من حرفه ای"ای از 

 شايستگي اساسي:
CK& PCK  

 كد :

2-1 & 1-2 & 3-3 &4-3 

 3سطح  2سطح  1سطح  شامالک

توانسته  است روايت هيای   یی من حرفه

خيييود را بييييه گونييييه ای  

سازماندهي كند كيه زاوييد   

ديد يا جهت گيری های او 

را بيييدو  پرداخيييت بيييه   

جزئيييات در ابعيياد مختليي  

)روش  ای عمييييل حرفييييه

تدريس، سنج ، ميديريت  

 كالس و...( به تصوير بکشد.

توانسته است تجربيات خود را 

در ابعاد مختل  عميل حرفيه   

بکشد و تأثير آ  ای به تصوير 

را بيير يييادگيری خييود، دانيي  

آمييوزا  و همقطييار  تبيييين  

 كند.

در سازماندهي تجربيات خود ابعاد 

عمييل حرفييه ای ) روش تييدريس، 

سيينج ، مييديريت كييالس و...( را 

در پيوند با يکيديگر و بيه صيورت    

سازما  يافتيه بيه تصيوير كشييده     

ای كه تيأثير و تيأثير    است به گونه

متقابل ابعاد بر يکديگر و مجموعيا   

بر يادگيری خود، دان  آميوزا  و  

صييوير همقطييارا  بييه وضييو  بييه ت

 كشيده شده است.  

قابلیژژژا شژژژا/  

 تویناتی شا 

تحلييييييل و تفسيييييير در 

)از گذشيته   تجربيات خيود 

تييا حييا ( توانسييته برخييي  

قابليت های شخصيي خيود   

ای او  را كه بير عميل حرفيه   

در آينيده تييأثير گيذار مييي   

باشد را شناسايي كرده اميا  

نتوانسيييته پرسييي  هيييای 

فراروی خود و نحوه پاسي   

اس بييه آ  هييا را بيير اسيي   

تجربيات كس  شده تبيين 

 كند.   

تحليل و تفسيير تجربييات   در 

)از گذشييته تييا حييا (   خييود

توانسته قابليت های شخصيي  

ای او  خود را كه بر عمل حرفه

در آينده تأثير گذار مي باشيد  

را شناسايي كرده بيه پرسي    

های فراروی خيود بير اسياس    

تجربيات كسي  شيده پاسي     

 دهد.   

تحليل و تفسير تجربيات خيود  در 

)از گذشييته تييا حييا ( توانسييته    

قابليت های خود بيه عنيوا  ييک    

يادگيرنده، آموزشيگر و عويوی از   

ای را تبييين كنيد،    يک گروه حرفه

و پرس  های فرا روی خيود را بيا   

توجه به تجربييات كسي  شيده و    

تنوع نق  ها مطير  و بيه آ  هيا    

ای كيه مسيير    پاس  دهد، به گونيه 

حرفه ای خود را به روشيني  آينده 

 تبيين نمايد.   

                                                           
1 - narrative self-study 
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در متن پژوهشي دركيي از   خودکاوی رویتیی

كل و ارتباط آ  با جزئيات 

را بيييرای قابيييل دريافيييت  

نمييود  حركييت خواننييده  

ميا  گذشته، حا  و آينده، 

و ارتباط زما  و مکا  را به 

نماي  گذاشيته اسيت اميا    

اين رابطه منجير بيه پاسي     

داد  بيييه پرسييي  هيييای 

 پژوه  نشده است.

در متن پژوهشي دركي از كل 

و ارتبيياط آ  بييا جزئيييات را   

بييرای قابييل دريافييت نمييود   

حركت خواننده ميا  گذشته، 

حا  و آينده، و ارتباط زما  و 

مکا  و من هيای مختلي ، را   

به نماي  گذارد و به پرسي   

 های پژوه  پاس  دهد.

در متن پژوهشي دركيي از كيل و   

ات را برای قابيل  ارتباط آ  با جزئي

دريافت نميود  حركيت خواننيده    

ميييا  گذشييته، حييا  و آينييده، و  

ارتباط زما  و مکيا  و مين هيای    

مختليي  را بييه نميياي  گذاشييته و 

توانسته به كمک بيازگويي دوبياره   

 و روايت )ساختن صحنه و پيرنگ(

 ،پرس  هيای پيژوه    ا پاس  بهب

بصيرت حرفه ای خود را با صورت 

دانيي   بنييدی جديييد در قاليي   

 .كاربردی به نماي  بگذارد

 

 یریئه و دفاع

از اعتميياد بييه نفييس بييرای 

دفاع از يافته های پيژوه   

برخييوردار نيسييت و نظييم   

منطقي ميا  معرفيي اييده   

هييا حفييب رابطييه علييت و  

معلييولي ميييا  يافتييه هييا و 

پرسيي  هييای پييژوه  در 

 ارائه مشاهده نمي شود.

از اعتماد به نفس كافي بيرای  

يافتيه هيای پيژوه     دفاع از 

برخييوردار اسييت و مييي توانييد 

نظم منطقي را ميا  ايده ها و 

پرس  هيای پيژوه  برقيرار    

نمايد و پاس  به پرس  هيای  

ويير  شييده در جريييا  دفيياع 

متکي بر يافته هيای پيژوه    

و تصيييوير روشيييني از  اسيييت

ای او را  توانييايي هييای حرفييه 

 منعکس مي كند.

از اعتميياد بييه نفييس بييا يي بييرای 

از يافتيييه هيييای پيييژوه  دفييياع 

برخوردار است و ميي توانيد نظيم    

منطقي را ميا  ايده ها و پرسي   

های پيژوه  برقيرار نماييد و بيه     

پرس  های ور  شده در جرييا   

دفيياع بييا اسييتفاده از يافتييه هييای  

پژوه  پاس  های مستد  و قابل 

و چگيونگي ويي    دفاع ارائه نماييد 

در آينده را با تکيه بير   مسير حرفه

 .كس  شده روشن كند تجربيات

 

 فرصا شای تادگیری، محیویی درس و ساخیار آن – 2

فرصت های ييادگيری   دانشجومعلم واز نوع خودكاوی روايتي و متکي بر مجموعه تجربيات كس  شده در وو  دوره آموزشي و تجربيات پيشين  ماهيت درس پروژه

دوره كيارورزی و سياير    پيشيين،  مجموعه تجربيات خيود )تجربييات   ه بهجدانشجو بايد با تو ،است پژوه  روايتيدرس مبتني بر آموزش های ارائه شده در سرفصل 

، شناسايي منابع اوالعاتي، جمع آوری اوالعيات و تحلييل و تفسيير    ي )خودكاوی روايتي(نسبت به تنظيم ور  پژوهش (تحصيلي تجربيات كس  شده در وو  دوره

اقدام نمايد. اين ور  زير نظر اسيتاد   خودكاوی روايتي از نوع روايتي پژوه  گزارش گزارش خود در قال  ارائه نسبت به كند و اقدام اعتبار يافته هاآزمو  ، اوالعات

 راهنما اجرا و نتايج آ  برای دفاع در جلسه پايا  دوره آماده مي گردد. 

 

 

 چگونگی شدیتا درس . ریشبردشای تدرتس و تادگیری 3

يافته های حاصل از تجربييات خيود    دانشجومعلم اين است كه نقاد و پژوه  است. هدف اصلي در اين درستفکر تأملي، تفکر های اصلي شامل حل مساله،  راهبرد

 رسد: در فرايند عمل، اقداماتي به شر  زير به انجام مي. ارائه نمايددر قال  دان  كاربردی ندی نموده و بصورت را

 دوره ويو   در... و فيزيکيي  تولييدات  تيدريس،  هيای  فيلم تصاوير، خاورات، شخصي، های يادداشت ها، نوشته دست ها، گزارش تجربيات، كليه از فهرستي تهيه. 1

 .(mind map) ذهني نقشه قال  در آ  ترسيم و( باشد نيز ای مدرسه تحصيالت دوره به مربوط تواند مي مطال  اين) تحصيلي

 بيوده  روبرو آ  با دانشجومعلم كه هايي پرس  ها و چال  ،زماني روند مثل منطقي روا  يک اساس بر دانشجومعلم دستاوردها و تجاربايجاد شرايط برای آنکه . 2

 شود. تنظيم... و است كرده مشغو  خود به را او ذهن است يا

توسيط   ...و هيا  قوياوت  احساسات، ها، دريافت اساس بر آ  بر نويسي حاشيه و تجربيات از شده آوری جمع های داده تمام دوباره مرور و مرورسازی برای  فرصت. 3

 زمياني  فاصيله  با كار اين شود مي توصيه. كند مي كمک دانشجومعلم به تفسير و تحليل مرحله در ،شود مي نوشته مرحله اين در كه هايي يادداشت) دانشجومعلم.

 (.گيرد انجام دست كم يک روز

هيای   همکيالس  ،آموزشگرا  دروس دوره تحصيلي و حتي دوره مدرسه ،ی دروس كارورزیراهنما معلما  ،(دانشجومعلما ) همتايا  به مجدد مراجعهدرخواست . 4

 از تير شيفاف  تصويری يافتن و ای حرفه من كشيد  تصوير به ها بايد درخدمتگفتگواين . اند داشته سروكار ها آ  با دورا  تحصيل وو  در كه كساني ساير يا قبلي

 بيا  كه باشد هايي چال  و ها پرس  يا دانشجومعلم شخصي های يادداشت ،گفتگو موضوع و باشد غيررسمي صورت به تواند مي مراجعات اين) باشند. ای حرفه من

 مرحليه  دو در اسيت  بهتير  هيا گفتگو ايين  .(ببينيد  تدارش را ارزيابي نه و نقادی امکا  كه تنظيم گردد صورتي به گفتگو فوای شود مي توصيه. شده است روبرو آ 
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 .پژوه  های يافته سنجياعتبار منظور به و های يافته به دستيابي از پس دوم مرحله در و تجربيات تفسير و تحليل از قبل يکبار :بگيرد صورت

 دانشيجومعلم  ای حرفيه  هويت از روشني تصوير كه هايي پرس  توسط دانشجومعلم؛ ای حرفه من كشيد  تصوير به برای يهاي پرس  نمود  مشخصكمک به . 5

 در حركيت  نحيوه  و مطليوب  آينده و محتمل آينده ممکن، آينده داد  نشا ) كشد مي تصوير بهاو را  آينده مسير وكند  را مهيا مي( شده كس  تجربيات بر مبتني)

 (.ای حرفه مسير اين

يي كيه  هيا  رواييت ی حاصيل از  ها يافته تفسير و تحليل و كدگذاری فرآيند ويقابل دفاع و يا با سازی برای آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحليل ممکن  زمينه. 6

بکار گيرد و گيزارش  « ها آرما »و « دانشها»، «تجربيات»را برای تنظيم گزارش  آوری شده ها و اوالعات جمع روايت ،تدوين كرده به شر  مطر  در دروس كارورزی

  اوليه خود را تدوين كند.

داد  بيرای   های مکرر متن تدوين شده و گفتگوی بر سر آ  و ايجاد فرصت برای ارائيه گيزارش بيه ديگير دانشيجومعلما  و فرصيت       ايجاد فرصت برای بازخواني.  7

   ها  زم است. ها و نقادی اين بازبيني وو  در ای حرفه آينده به حا  از و حا  به گذشته از برگشتي و رفت حركتبازتدوين گزارش. 

 ریشبردشای یرزشیابی تادگیری –4 

استاد درس، مسئو  ارزشيابي عملکرد دانشجومعلم است. در اين درس، مردودی مطر  نيست اما نتظييم   فرايندی مبتني بر مشاركت است.  ارزشيابي در اين درس،

گييرد و نقيادی    ميي گزارش نهايي بر اساس اصو  بايد به انجام رسد و استاد درس كيفيت آ  را تاييد نمايد. ارائه گزارش در جلسات گروهي دانشجومعلما  صورت 

، در اصيال  گيزارش نهيايي بکيار گرفتيه شيود       ی گروهيها اين نقادیاستاد درس بر اينکه  شود. سط ساير دانشجومعلما  انجام مينوبت توكم يک  هر گزارش دست

 كند. نظارت مي

 

 یز نوع خودکاوی رویتیی(گزیرشی ) کارنمای معلمی پاتانیساخیار گزیرش  -5

، دوره تحصيلي، نام و نام «عنوا  گزارش»، پرديس، نام گروه آموزشي، نام درساسم  ،دانشگاه )با ی صفحه(و نام آرم : مشیمل بر: صفحه عنوین .1

  زما  پذيرش گزارش توسط استاد راهنما )با ذكر روز، ماه و سا (.و  استاد راهنما خانوادگي دانشجومعلم، نام و نام خانوادگي

 )تا عناوتن مشابه(  بسم یهلل یلرحمن یلرحیم .2

 )بر اساس فرمت دانشگاه( تعهد دینشجومعلم صفحه تاتیدته یسیاد ریشنما و .3

 )در صورت تشخيص دانشجومعلم(نامه  تقدتم .4

 (تشخيص دانشجومعلم)در صورت پیشگفیار  .5

 كلمه/ مفهوم( 7-5« )كلمات كليدی» در زير آ  و «عنوا »كلمه كه اصل يافته نويسنده را آشکار كند. در با ی چکيده،  252-222مشتمل بر : چکیده .6

 شود. ذكر مي

هر  شود. هم اضافه مي ها پيوست، فهرست ها نمودارها و شکلفهرست فهرست جداو ،  فهرست مطال  الزامي است و در صورت نياز: فهرسا مطالب .7

گزارش و بعد در پايا  استفاده قرار گرفته است به صورت پيوست گونه نمونه سوا  و يا تصوير و فيلم و غيره كه به عنوا  بخشي از تحليل و تفسير مورد 

 .از منابع قرار مي گيرد

های اصلي گزارش است. در اين گزارش  زم است  متن گزارش نيازمند ساختار خاصي نيست. آنچه مطر  است، وجود مولفه گزیرش:یصلی مین  .8

 توانند ساختاری را شکل دهند: ؛ كه اگر به همين ترتي  دنبا  شوند ميهای زير وجود داشته باشند مولفه

تواند به  اويني باشد يا ميتواند خود دارای عن آوری به كار معلمي به زباني برانگيزاننده برای شروع. اين قسمت مي ساز روی شرحي از تجربيات زمينه: مقدمات

 كرد  ديگرا  است.   های ورود و تجارب مربوط به معلمي صورت يک متن پيوسته ارائه شود. آنچه مطر  است ارائه شرحي از انگيزه

چه گذشته  )در دانشگاه فرهنگيا ( دهد كه بر دانشجومعلم در دوره تربيت معلم مياين شر  نشا  : رح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیا معلمش

رخدادهای نوع نگاهي كه به »، شرحي از «و در آ  زيسته با آ  مواجه شده»، از آنچه «انتظار داشته». شرحي از آنچه ی تحصيلاست. شرحي از ابتدا تا انتها

)دان   آنچه در اين جريا  شنيده است»، شرحي از «و اعمالي كه به انجام رسانده تصميماتي كه اتخاذ كرده»، شرحي از «داشته واقع شده در فرايند تحصيل

مجموعه روايت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، وانند بر اساس ت اين موضوعات اصو  مي «.)دان  مورد قبو ( آنچه پذيرفته است»و شرحي از « ارائه شده(

های ارزيابي عملکرد دانشجو، ور  های يادگيری، برگه های فعاليت يادگيری/ آزمو  دان  آموزا ، تصاوير و ساير كاربرگتوليدات، يادداشت های روزانه، 

باوجوداين، الزامي به ارائه مستندات نيست. آنچه مطر  و . تر است به آنها استناد كندتنظيم شوند و دانشجومعلم به اوالعات جمع آوری شده.... در وو  دوره

 .دانشجومعلم استمقبو  است، گزارش 

 

بناست او چگونه »رسد كه اعالم كند  وقتي دانشجومعلم به شر  تجارب علمي و عملي خود پرداخت، زما  آ  مي: در آتنده کردن خودتشرتح معلمی

خود را به »دوم آنکه «. چه باورهايي درباره يادگيری و آموزش دارد» وجه اساسي است: او  اينکه چهاركند دارای  اينکه او چگونه معلمي مي« معلمي كند؟

و چهارم آنکه «. كرد  خود لحاظ كرده است يي را برای معلميها چه آرما »سوم آنکه «. داند متعهد مي كرد  در معلمي هايي رعايت چه اصولي يا چه نظريه
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  .، موضوع ارزشمندی است«شود ها مواجه مي او چگونه با چال »شر  اينکه  «.بيند مواجه مي يهايهای واقعي با چه چال  عمل معلمي را در موقعيت»

  

است. اين « تعالي مستمر»است از تجربه و آرما . اما معلمي كرد  نيازمند گويد، شرحي  آنچه دانشجومعلم تا اينجا مي :دینشجومعلم یی تعهدیت حرفه

ای متفاوت هم عنايت داشته باشد. شر  اينکه او چه وريقي را برای بهسازی مستمر خود برگزيده  موضوع نيازمند آ  است كه دانشجومعلم از اكنو  به آينده

 آيد. مل خواهد كرد، در اينجا ميع« العمر يادگيرنده مادام»است و چگونه به عنوا  يک 

 

ضروری  APAاما اگر دانشجومعلم از منابعي بهره گرفت، معرفي آنها بر اساس سبک  ؛به وور كلي ممکن است شخص از هيچ منبعي استفاده نکند منابع: .9

 است.

 

 .گيرد ممکن نيست، در پيوست قرار مي گزارشدر متن  آ  كند اما ارائه آنچه در ارتباط با اين گزارش است و به فهم يا اعتبار آ  كمک مي شا:پیوسا .11

 

 

 کارنمای معلمی نکات اساسی برای نگارش گزارش نهایی

 تولیدی دانشجومعل  اتت که نسبت به ت ام مفاد آن، متعهد اتتا « تند»هر گزارش، به عنوان  -1

 محتوای آناشود؛ عنوانی خالقانه برای نشان دان  منتشر می« عنوان»هر گزارش، تحت یک  -2

 شودا با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارتی، انجام می گزارش نگارش -9

 گرددا ها رعایت می بینی شده گزارش، در ت ام گزارش حج  پیش -1

« برجسته»برای متن و از ه ان خ  به صورخ  11با اندازه « بی نازنین»ها از خ   در ه ه گزارش -9

 شودا برای عناوین اتتفاده می

 گرددا ، تایپ می«تایپ»گزارش با رعایت اصول متن  -6

 شودا اصول زیبایی در تنظی  متن نهایی، رعایت می -7

 شودا می و رعایت های اجت اعی و دینی لحاظ در نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش -0

 شودا ، منتشر می«دانشجومعل »و « اتتاد راهن ا»، «پردیس»از هر گزارش فق  ته نسخه برای  -5

شود و کد  رش نهایی در پورتال دانشگاه، توت  دانشجومعل  انجام میبارگذاری گزا -15

 گرددا اختصا  یافته به گزارش، در متن منتشر شده قید می

 

 اتتا 9به شر  جدول  کارن ای معل یتاختار پیشنهادی برای تنظی  گزارش نهایی درس 
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 معل ی کارن ای: تاختار گزارش نهایی 9جدول 

 

 مقدمات

  :دوره  ،«عنوا  گزارش» آرم و نام دانشگاه )با ی صفحه(، اسم پرديس، نام گروه آموزشي، نام درس،صفحه عنوین: مشیمل بر

تحصيلي، نام و نام خانوادگي دانشجومعلم، نام و نام خانوادگي استاد راهنما و زما  پذيرش گزارش توسط استاد راهنما )با ذكر 

 روز، ماه و سا (. 

 رحمن یلرحیمبسم یهلل یل 

 صفحه تاتیدته یسیاد ریشنما و تعهد دینشجومعلم 

 نامه )درصورت لزوم( تقدتم 

 )پیشگفیار )در صورت لزوم 

 كلمه  252-222: مشتمل بر شا و کلیدویژه چکیده 

 فهرساها  ، فهرست پيوستها فهرست جداو ، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطال ، : شا 

 

  مین یصلی گزیرش

 مقدمه 

  :شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیا معلم 

 ، «ات اوليهانتظار»

 ، «زيستهتجارب »

 ، «رخدادهای واقع شده در فرايند تحصيل تحليل از»

 ، «رسيدهبه انجام  شده و اعما اتخاذ  تصميمات»

 « )دان  ارائه شده( شده آنچه شنيده»

 «)دان  مورد قبو ( آنچه پذيرفته است»

 

 تشرتح معلمی :کردن خود در آتنده 

 « كرد معلمي  چگونگي »

 «. يادگيری و آموزش باورهای »

 «. كرد  معلمي های مبنايي برای نظريهيا  اصو  »

 «. كرد  معلمي های آرما »

  «.های واقعي در موقعيتعمل معلمي های  چال »

 ، «معلمي در موقعيت عملها  با چال  چگونگي مواجهه»

 

 دینشجومعلم: یی تعهدیت حرفه  

 

 منابع 

  شاپیوسا

 پایان


