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  82ماده  گرامی آموزانمهارت گزارش هایدستورالعمل

 

 مرتبط با نقش تربيتی و اجتماعی معلم 

 

 
های آموز درباره نقش و جایگاه تربیتی و اجتماعی معلم از دورهدستورالعمل گزارش دریافت و ادراکات مهارتالف(

 حضوری

 

 دستورالعمل و سؤاالت مصاحبه با یك معلم پیشكسوت ب(

 

 مدرسهعوامل اجرایی ( دستورالعمل و سؤاالت مصاحبه با ج

 

   نگاریروایت( دستورالعمل د

 

 و جامعه محلی اجتماعی در مدرسهو های تربیتیآموز برای فعالیت(دستورالعمل نقشه راه مهارتهـ

 

 

 
ای خود را فقط در یادآور می شود که مهارت آموز محترم پس از مطالعه  این دستورالعمل مطابق با مفاد آن، گزارش ه

 براساس زمان های تعیین شده بارگذاری نماید. (cfu.ac.ir/mfarhangi)قالب فرم های پیوست تنظیم نموده و در نشانی 
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 تی و اجتماعی معلم درباره نقش و جایگاه تربيحضوری  از دورهآموز (دستورالعمل دریافت و ادراکات مهارتالف

حضوری اسـت   دوره آموز درشرکت فعال مهارت ،«نقش و جایگاه تربیتی و اجتماعی معلم»اولین مرحله از دوره

های مختلف تربیتی و اجتماعی مـرتب  بـا شـمل معلمـی، بـا آموز با مسائل و نقش، آشنایی مهارتهدف از این دوره

آموز بـوده و های تربیتـی و اجتمـاعی مهـارتایه و اساس دیگر فعالیتپحضوری،  محور است  دورهرویكردی مسئله

گونه برگزار شده و چه دانش، نگرش و مهارتی در چ دهد  بنابراین، اینكه این دورههای عملی آنها را جهت میفعالیت

پـ  از اتمـاد دوره آموزان گرامـی بففالـله رود مهـارتانتظـار مـی لذا، بسیار مهم است  آموزان ایجاد کردهمهارت

در قالب یك گزارش تنظیم نمایند  ایـن گـزارش کـارکردی دوگانـه  ،ها و ادراکات خود را از دورهحضوری، برداشت

ریزان و مجریـان آموز اسـت  کـارکرد دود آن، اعـفر برنامـهکارکرد اول آن، استفاده بـرای ارزشـیابی از مهـارت؛دارد

های آتـی ریزیها در برنامههای این گزارشهای برگزارشده و استفاده از یافتههای مذکور از کمیت و کیفیت دورهدوره

      است  

یـك  در ،حضـوریآموز درباره نقش و جایگاه تربیتی و اجتماعی معلم از دورهگزارش دریافت و ادراکات مهارت

ایـل بـا دیگـر تنظـیم ودر قالـب یـك ف B Lotus 14، بـا فونـت Word 2007کلمه و بـا فرمـت  033لفحه یا 

 شود   بارگذاری (cfu.ac.ir/mfarhangi)سایت به آدرس در وبهای عملی، فعالیت

 :مهارت آموز باید بتواند به سئواالت زیر پاسخ دهد  با توجه به مباحث دوره حضوری و دریافت های لورت گرفته 

 وظیفه و نقش معلم در فرایند تربیت دانش آموزان  چیست؟-1 

 چیست؟ 1معلم در الفح و بهبود شرای  فرهنگی و اجتماعی جامعه محلیوظیفه و نقش -8

 

                                                 
 منظور از جامعه محلی، همان محل زندگی و اشتمال معلم می باشد که شامل روستا و یا منطقه ای از یك شهر می باشد - 1
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 ( دستورالعمل و سؤاالت مصاحبه با یك معلم پيشكسوتب
شونده( به منظور ثبـت و انتقـال یـك کننده و مصاحبهمصاحبه یعنی پرسش و پاسخ میان دو یا چند نفر )مصاحبه

آموز این دستورالعمل نیز عبارت است از پرسش و پاسخ بین مهارت پیاد  منظور از مصاحبه با یك معلم پیشكسوت در

سال سابقه کاری( در زمینه وضعیت تربیتی و اجتماعی در مدرسـه  82کننده( و یك معلم پیشكسوت )باالی )مصاحبه

 ه مربوعه آموز با زمینشونده( با هدف ثبت و انتقال تجربه مذکور به دیگران و آشنایی و کسب تجربه مهارت)مصاحبه

هایی بسـته پاسـخ و تسـتی(، مصـاحبه مصاحبه انوار مختلفی ماننـد مصـاحبه کـامفا سـاختارمند )دارای پرسـش

های بازپاسخ و تشریحی(، و مصاحبه بدون ساختار )دارای موضوعی مشخص، اما بدون ساختارمند )دارای پرسشنیمه

صاحبه رو در رو، تلفنی، کتبی، و ایمیلی است  در این های اجرای مصاحبه نیز شامل مهایی روشن( دارد  روشپرسش

های بازپاسخ و تشریحی به لـورت زیـر اسـت کـه بـه ساختارمند، براساس پرسشالعمل، منظور مصاحبه نیمهدستور

 شود اجرا می معلم پیشكسوتیعنی  شونده آموز و مصاحبهلورت رو در رو بین مهارت

 ك معلم شایسته در ارتباط با اولیاء دانش آموزان چیست؟وظیفه و نقش)بایدها و نبایدها( ی-1

 و مسائل معلمان در ارتباط با اولیاء دانش آموزان چیست؟ هامهمترین چالش-1-1

 در ارتباط با اولیاء دانش آموزان چه تجارب موفق و ناموفقی داشته اید؟ )معلم پیشكسوت(شما -8-1

 

 مدرسه چیست؟ عوامل اجراییشایسته در ارتباط با وظیفه و نقش)بایدها و نبایدها( یك معلم -2

 مدرسه چیست؟ عوامل اجراییها و مسائل معلمان در ارتباط با مهمترین چالش -1-8

 مدرسه چه تجارب موفق و ناموفقی داشته اید ؟ عوامل اجراییدر ارتباط با  )معلم پیشكسوت(شما -8-8

 

ه در ارتباط موثر بـا دانـش آمـوزان در خـارج از کـفس درس و وظیفه و نقش)بایدها و نبایدها( یك معلم شایست-3

 مدرسه چیست؟ 

 اند؟هایی مواجهمعلمان در برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان با چه مشكفت و چالش -1-0

 د؟هیدبرای حل مسائل تربیتی دانش آموزان چه کاری انجاد می )معلم پیشكسوت(شما -8-0

 

گـزارش مصـاحبه تهیـ  ، و هـاثبت پاسخ، اجرای مصاحبه، مصاحبه هتنظیم برنام شاملمراحل اجرای مصاحبه نیز 

زمانی را با هماهنگی مصاحبه شونده بففالله پ  از گذراندن  آموز برنامهرود مهارتاست  در این مصاحبه انتظار می

حاضـر و بـه  ،محل مصـاحبه تنظیم نماید  سپ  براساس برنامه زمانی در 1032مرداد  25دوره حضوری، حداکثر تا 

برداری اجرای مصاحبه بپردازد  بهتر است محتوای مصاحبه به لورت لوتی ضب  و در زمـان مصـاحبه از یادداشـت

کلمه و  0333 تا 1233لفحه یا  2الی  0خودداری شود  گزارش نهایی مصاحبه نیز در نهایت، به لورت زیر، بین 
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سـایت در وب های عملیدر قالب یك فایل با دیگر فعالیت تنظیم و B Lotus 14، با فونت Word 2007با فرمت 

  بارگذاری شود     مربوعه 
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 مدرسه عوامل اجرایی با دستورالعمل و سؤاالت مصاحبه ( ج
کننده( و آموز )مصـاحبهمنظور از مصاحبه در این دستورالعمل نیز عبارت است از پرسـش و پاسـخ بـین مهـارت

موضور تربیتی و اجتمـاعی ر  داده در  یك در معاون آموزشی، مشاور، مربی پرورشی و معلم()مدیر،  عوامل اجرایی

  می باشد (شوندهمدرسه )مصاحبه

انجاد مـی اجتماعی درون مدرسه،  و آموز با یكی از مسائل تربیتیالبته این مصاحبه، با هدف آشنایی عمیق مهارت

 -3 3های اجتمااع آسای  -2 2عدم استفاده بهینه از منابع و امکاناا  -1)فق  یك محور از بین محورهای مصاحبهشود و 

انتخاب و سؤاالت مصـاحبه  تربیت هنری( -6 6تربیت اجتماع  -5 5مسائل مرتبط با خانه و مدرسه -4 4فضای مجازی و رسانه

 شود  درباره آن پرسیده می

کـه بـه  مـی باشـدهای بازپاسخ و تشریحی ساختارمند، براساس پرسشالعمل، منظور مصاحبه نیمهدر این دستور

 :شوداجرا می در قالب بندهای زیر شوندهآموز و مصاحبهلورت رو در رو بین مهارت

موجود در مدرسه شما دارای چه  مصاحبه کننده( )یكی از محورهای شش گانه به انتخابمسئله تربیتی یا اجتماعی -1

 ت؟ آثار و پیامدهای آن را شرح دهید ویژگی ها و ابعادی است؟عوامل موثر بر آن چیس

 ید؟ه اها یا راهكارهایی استفاده کردحلاز چه اقدامات، راه مذکوربرای رفع مسئله تربیتی یا اجتماعی  -8

 و چرا؟ در برداشته ای های شما درباره مسئله تربیتی مذکور چه نتیجهحلاقدامات و راه -0
 

و مصاحبه شـونده و  زمانی مصاحبه را با هماهنگی مدیر مدرسه وز برنامهآمرود مهارتدر این مصاحبه انتظار می

تنظیم نماید  سپ   1032مرداد  82نظر گرفتن سایر شرای ، بففالله پ  از گذراندن دوره حضوری، حداکثر تا  در

حبه بپردازد  بهتر است محتـوای مصـاحبه بـه لـورت براساس برنامه زمانی در محل مصاحبه حاضر و به اجرای مصا

لـفحه یـا  2الـی  0برداری خودداری شود  گزارش نهایی مصاحبه بـین لوتی ضب  و در زمان مصاحبه از یادداشت

در قالـب یـك فایـل بـا دیگـر  تنظـیم و B Lotus 14، با فونت Word 2007کلمه و با فرمت  0333الی  1233

 بارگذاری شود  مربوعهیت سادر وبعملی، های فعالیت

                                                 
 وال مدرسهو    امكاناتی از قبیل میز، نیمكت، وایت برد،آی برد و ام برق،گاز منابع و امكانات اعم از منابع  زیستی، آب، - 2

 انحراف اخفقی و    مصرف مشروبات الكلی، اعتیاد، فرار از مدرسه، آسیب هایی از قبیل نزار و درگیری،- 3

 نامتعارف از ماهواره و شبكه های اجتماعی رویهاستفاده بی - 4

 اعتیاد والدین و    بدسرپرستی و بی سرپرستی دانش آموزان، مسائلی از قبیل عفق،- 5

 دانش آموز     به شخصیتو ارگروهیک، مانند قانون گرایی، مسئولیت پذیریمولفه های اجتماعی عه پذیری و چگونگی زمینه سازی برای ورود شیوه جام  6
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 82ماده  انآموزمهارت نگاریروایتدستورالعمل ( د
روشی است برای تولیف و روایت اجزاء و عنالر، رواب  و تعامفت، رخـدادها، تصـویر کلـی و  نگاریروایت

تعامل و  در این دستورالعمل نیز عبارت است از روایت حضور، نگاریروایتتجربه در یك موقعیت خاص  منظور از 

،مراکز تربیتی و فرهنگی،پایگـاه هـای تابسـتانی فعـال،مراکز کانون پرورش فكریمراکز ی از در یك آموزمهارتتجربه 

روابـ  و تعـامفت افـراد و  ، اجزاء و عنالر موقعیت آموزشی مـذکور،یا اردوگاه فرهنگی تربیتی مشاوره و راهنمایی

اجتمـاعی مـذکور، بـه -در زمینه تربیتـی آموزمهارتخداد مرتب  و تجربه ، رآموزمهارتاجزاء آن موقعیت با هم و با 

مناسب آشنا و دیـدی روشـن  یبه لورت فرهنگی نحوی که همانند یك خاعره یا سناریوی کامل، خواننده را با فضای

   وی ایجاد نماید برای

 عبارتند از:نظر گرفتن نكاتی است که مهمترین آنها  نیازمند در نگاریروایت

 همراه با جزئیات فرهنگیروایت یك موقعیت، یا فضا یا رخداد  -1

 روایت در رعایت ترتیب زمانی  -8

 گر و با هم انسانی با روایتهایو رفتارهای شخصیت های انسانیتولیف کامل محی  فیزیكی، شخصیت -0

 نگاری و   نامه به،برداری، مصاح عك آینده، همراه با های گذشته، حال یازمان یكی از بیان گزارش روایت در -4

،مراکز تربیتی در یكی از مراکز کانون پرورش فكری رارود وضعیت حضور خود انتظار می آموزمهارتبنابراین از 

با جزئیات کاملی از محـی  یا اردوگاه فرهنگی تربیتی،  و فرهنگی،پایگاه های تابستانی فعال،مراکز مشاوره و راهنمایی

 حضور در فضای هم و با وی، به ترتیب زمانی)ورود، حضور و خروج( رفتارهای آنها باافراد و  ،هافیزیكی، شخصیت

اسـت   مطلوب ،در این روایت لفحه، حداکثر در نیمزمان گذشته، روایت نماید  استفاده از تصویر بهمذکور،  فرهنگی

، Word 2007ه و با فرمت کلم 0333 الی 1233لفحه یا  2الی  0بین ، نیز در نهایت نگاریروایتگزارش نهایی 

 شود    بارگذاریمربوعه  سایتوب در های عملی،، در قالب یك فایل با دیگر فعالیتتنظیم و B Lotus 14با فونت 

 
 



7 
 

 اجتماعی در مدرسهو های تربيتیآموز برای فعاليت(دستورالعمل نقشه راه مهارتهـ
دف آشنایی آنها بـا بعـد اجتمـاعی، تربیتـی و فرهنگـی با ه 82آموزان ماده اجتماعی مهارتو های تربیتیفعالیت

شود  به بیانی دیگر، مدرسـه دارای یـك بعـد مدرسه و آمادگی آنها برای فعالیت در فضای مدرسه عراحی و اجرا می

شود  اما مدرسه بعـد يیررسـمی مهمتـری نیـز بـا های درسی رسمی شناخته مییا برنامه« آموزش»رسمی است که با 

های درسـی رسـمی دارد  آمـوزش و های درسی يیررسمی دارد که ارزشی برابـر بـا برنامـهیا برنامه« رشپرو»عنوان 

و  کـردههای درسی رسمی و يیررسمی مدرسه به لورتی متناسب رشد پیدا کند که برنامهپیدا می اپرورش زمانی معن

    را فراهم نمایندآموزان و مدرسه زشی دانشرشد و پیشرفت آمو موجباتبوده و بتوانند  معلمان در هر دو بعد توانمند

آموزان بـا بعـد حضوری و فعالیت عملی مرتب  با نقش تربیتی و اجتماعی معلم با هدف آشناسازی مهـارت دوره

حضوری بـا ابعـاد مختلـف تربیتـی  آموز در دورهرود مهارتگیرد و انتظار میهای درسی يیررسمی لورت میبرنامه

( زوایـا و ابعـاد مختلـف تربیتـی نگاریروایتها و های عملی )مصاحبهشنا شده و از عریق فعالیتاجتماعی مدرسه آ

اندرکاران مدرسه و همچنین حضور در یك مرکز اجتماعی مدرسه را از عریق تعامل و گفتگو با افراد با تجربه و دست

يیره(، قبل از ورود عملی به مدرسه، تجربه تربیتی یا -فرهنگی اجتماعی )مرکز کانون پرورش فكری، اردوگاه-فرهنگی

  ددز معلمی برخوردار گرسانموده و از آمادگی نسبی برای آياز شمل مهم و آینده

معلمی، ترسیم نقشه راه شمل برای ورود به مدرسه و آياز  82آموزان ماده های آمادگی نسبی مهارتیكی از نشانه

اسـتفاده از تجـارب آموزان بـا رود مهـارتبراین اساس، انتظـار مـی توس  آنها برای حضور سازنده در مدرسه است 

گیری از تفكر و بهره نگاریروایتها و های حضوری، محتوای مصاحبهعناوین و محتوای دوره درنظر گرفتنخویش و

د  نـهای اولیـه حضـور در مدرسـه ترسـیم نمایاجتماعی خود در سـال-نقاد و خفق، نقشه راهی برای فعالیت تربیتی

آموز با مسائل و چالشـهای های مطلوب و نحوه مواجهه مهارتها و فعالیتآل، نقشهای ایدهای که در آن برنامهنقشه

 شود    اجتماعی آورده می-مختلف تربیتی

کلمـه و بـا  1233الـی  233لفحه یا  0در نهایت بین یك الی  بایستی نیز ،آموزگزارش نهایی نقشه راه مهارت

حـداکثر تـا هـای عملی،، در قالب یك فایـل بـا دیگـر فعالیتتنظیم و B Lotus 14، با فونت Word 2007فرمت 

بدیهی است سایت مربوعه بعد از ساعت و تاریخ اعفد  شود  بارگذاریمربوعه سایت در وب 01/2/32،  84ساعت 

 شده فعال نخواهدبود  
  

آموز در اختیـار کمیتـه ارزیـابی قـرار داده ی مهـارتنگـارها و روایتهای مصـاحبهالزد به ذکر است که گزارش

ها، براساس معیارهای کمیت )تعـداد کلمـات و لـفحه( و کیفیـت )رعایـت شود و نمره این کمیته به این گزارشمی

بدیهی ، خواهد شد الزد به یادآوری است آثار برگزیده در ویژه نامه ای منتشر نگاری( تعیین خواهد شد نكات روایت

 آثار برتر لوح و هدایایی تقدیم خواهدشد  است به

 


