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 مهم و توجه قابل نکات

 متفاوتً کامال است مطرح پروژه عنوان به دیگر های دانشگاه در که چه آن با درس این .2

 . باشد می

 وجود دارد، جهان های کشور سایر معلم تربیت های دانشگاهآن چه که در  با حتی .1

 .است متفاوت

 خواهد واکاوی و ترسیم دانشجو معلمی سفر بار اولین برای جدید شکلی به جا این در .3

 .گشت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول 

 تعاریف و کلیات 

 

  

 



 

     مقدمه

 جستجو معنی به لغوی نظر از که است دانش و حقایق یافتن جهت در جستجویی معنی به پژوهش 

 . باشد می جستن باز و کردن تفحص کردن،

 مشکل یك حل یا سؤال یك به پاسخ کاری راه ها داده منظم تفسیر و بررسی آوری، جمع با پژوهش

 . سازد می فراهم را خاص

 نـمایان ژهپرو یا نامه پایان واحـد در را خود نمـود ترین اصلی دانشـجویی بـعد در پژوهش دانـشگاه، در

 گر جستجو روح با را خود پشتکار و نفس به اعتماد ابتکار، قدرت واحد این انتخاب با دانشجویان و ساخته

 . دهند می هارای نامه پایان قالب در را آن حاصل و آمیخته هم در خویش

 و اهمیت آنپروژه 

هدف که برای دستیابی به منظور یا  یی استفعالیت هااز  ای مجموعه ،اصطالحدر  ( Project ) پروژه

یا تولید، خدمت دانست که به منظور ( کوتاه مدت) تالشی موقتی پروژه را می توان ؛ گیردانجام می خاصی 

 .پذیرفته استانجام  ای نتیجه

 .نوعی پروژه محسوب می شوند .... و علمی اقالم آوری جمع تحقیق، یك نمایش، یك آزمایش، یك ارائه

 این. دهد نشان را خود تحقیقاتتجربیات و  حاصل بتواند وی تا دهد می ارائه دانشجو به یـروش پروژه

 .کند می ارضاء و حتی خودش، پیرامون جهان درباره را دانشجو کنجکاوری ژه،وی روش

 موضوعات و درس کالس از فراتر که علمی های پژوهش دنیای در انگیز هیجان است فعالیتی پروژه

جربیات ت ارزش کرده به نوعی رضایت احساسدانشجو  علمی پروژه یك انجام با. رود می پیش درسی کتاب

 .یابد می درواکاوی های آن ها را ود و خ



 

و تجربیات  ها ایده بسازد، فرضیه بگیرد، تصمیم کند، آزمایش که دهد می را امکان این دانشجو به پروژه

 دنیای و خود درباره تر و بیشترهتا ب بگردد هایی حل راه دنبال به کرده، امتحان و بررسیخود را مجدداً 

 .کند مطالعه خود اطراف

 در دانشگاه فرهنگیان پروژه درس منطق

 .تجسم بخشد خود ی شده کسب دانش تا بهورد ه دانشجو این امکان را فراهم می آب -

 .می پردازد مسایل حل و بندی صورت شناسایی، طریق از این دانش، نمودن درونیدانشجو به  -

 ارایه و معلم تربیت ی دوره در عملی و نظری از اعم شده، کسب تجارب به تاملی نگاهی اتخاذاو با  -

 و ها بصیرت دادن نشانبه  مهارتی و منشی و دانشی بد یا خوب های صورت از شخصی های روایت

 .، می پردازدشده اداراک  ها وضعف قوت و معلمی ابهامات

 درس پروژههدف ا

 خودکاوی با و نشده و شده روایت از اعم پیشین تجربیات از استفاده باکه  خود ای حرفه من از دفاع .2

 .پذیرد می انجام روایتی

در باز اندیشی و باز بینی و  معلم و معلمیدانشجو در مورد  احساساتو برون ریزی افکار  .1

  .مورد آن ها است 

 شناسی درس پروژه روش

 . است پژوهش کیفی این پژوهش، یك  •

  .استیک تحقیق توصیفی براساس نوع داده ها،  •

 .است... مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه و اطالعات در آن گرد آوری روش  •

 

 



 

 وظایف دانشجو

 ( خود کاوی روایتی )  خود طرح پژوهشیتنظیم  •

 اطالعاتی شناسایی منابع   •

 اطالعات جمع آوری  •

 اطالعات، تحلیل و تفسیر   •

 یافته ها آزمون اعتبار  •

  خود در قالب گزارش پژوهش روایتیارایه ی گزارش  •

 

 مراحل پروژه در حالت کلی

 درک موضوع •

 برنامه ریزی  •

 اجرا   •

 و ارایه ی گزارش به پایان رساندن  •

 

 پروژه در دانشگاه فرهنگیان

بخش نامه ی یك ، لذا تغییر کردهنداشت  کاملقبلی قابلیت اجرایی  سرفصلآن گونه دیدیم 

به نظر می رسید برای همین در یك دوره ی آموزشی با هم ناکافی برای آن فرستاده شد ولی باز اصالحی 

 .این مهم به شکلی که در راهنما خواهد آمد تدوین گردیده است ،فکری مدرسان کشوری

 باید آن کنندگان تدریس . است پژوهی خود نوعی به دارد روایی ماهیت در دانشگاه فرهنگیان، پروژه

 تصویری باید درس این در، باشند کرده تجربه وجه بهترین به را معلمی خودشان بایدیعنی  باشند ترین معلم



 

دانشگاه  پراکنده و متعدد دروس از و بوده دروس تسبیح نخ عنوان به پروژه. شود داده نشان معلمی از

 .شود می تشکیل

درس در این آهنگ تازه، تازه ای ایجاد شده است نواختن آهنگ این دانشگاه که برای بدیهی است که 

 حلقهت معلم بوده و تربیروایت پایان داستان درس پروژه ، به عبارتی.آن استنقطه ی اوج آهنگ پروژه 

 .برای کسب شایستگی معلم شدن است پیوند تجارب 

متفاوت  این درسدر روایت پژوهی اگر در این جا از روایت پژوهی صحبت می شود باید معلوم شود که 

باور ها و اعتقادات از مجموعه ی در این جا  .آکادمیك می باشد روش های تحقیق در روایت پژوهی با 

دانشجو طرح شخصی برای آینده   مانیفیستبه عنوان ایده ها و طرح ها و کاستی ها و پیش بینی ها و 

  .می گردد

حتی به نوعی شاید با کار پژوهشی در ، دارد  فرقدانشگاه ها  دیگردر با آن کار عملی پروژه در این جا 

 .مورد نظر است بیشتر یک خود پژوهی این جا باشد تربیت معلم جهان هم متفاوت  دیگر دانشگاه های

 روانی تحلیل طریق از مثالً .شود تحلیل و بازبینی افکارش و دانشجو گوناگون تجارب باید درس این در

 است درست تفکر این اصالً و کشت باید حجله دم را گربه که بگوید باید معلم یك چرا که کند فکر خویش،

 نه؟ یا

 گیرییاد به و کرد خواهد عمل خود ای حرفه تعهد به چگونه که بگیرد یاد درس این در باید دانشجو

 . پرداخت خواهد مستمر و العمر مادام

 پراکنده اعمال یافت باز به  معلم تربیت ی ساله چهار ی دوره از بعد درس این در دانشجون رو یاز ا

چه بوده  برای ناخوشی و خوشی و بد و خوب از افتاده اتفاق حال به ببیند آن چخ که تا تا خواهد پرداخت

                                                           

 دست در از پس که را هایی هدف و ها برنامه سند این در. کند می منتشر سیاسی حزب یک که است سندی در سیاست .کند می بیان را هنری یا فلسفی مذهبی، سیاسی، عقاید و اصول معموالً که است عمومی ای اعالمیه بیانیه، یا مانیفست.   

 معنای به هنر در.  است محموله به مربوطه های بارنامه کلیه ریز حاوی و دارند بارنامه یک از بیشتر که هایی کامیون از کاروانی یک یا و قطار کشتی، یک محموالت فهرست منظور حمل و نقلدر . کند می مشخص کند دنبال باید قدرت گرفتن

 .آیند می شمار به مکتب یا سبک یک پیشروان عقاید و اصول و ها مشی خط ی کننده تعیین معموال ها مانیفست.  است مردم همچنین و دیگر هنرمندان به خطاب ، جدید مکتب یا سبک یک بنیانگذاران توسط هایی بیانیه اعالم



 

 موقعیت در او از ای حرفه عملی و کند پیدا تغییر معلم به معلم نا یك است و آیا چیزی غیر از این بوده که

 .شود صادر تربیتی

 تجربیات کدام که دهد نشان ، خود معمول تجارب و مکتوب ای نوشته در تامل با باید معلم دانشجو

 و معلمین از ای تجربه چه اصالً و اند کرده فراهم او شدن معلم برای را منفی یا مثبت های زمینه ، خاص

و  داشته فرهنگیان دانشگاه در معلمی تحصیل از انتظاری چهیا  دارد مورد این در خود قطاران هم و مدرسان

 .است آورده دست به فرهنگیان دانشگاه در خود تحصیل از ای تجربه چه

 دیده های آموزش از دیگر عبارت بهدارد؟ تصویری چه معلمی از اکنون که دهد پاسخ باید معلم دانشجو

 از پس لزوم صورت در شاید .داد خواهد شکل چگونه را خود معلمیو  کرده قبول را موارد کدام دانشگاه در

 .کند اقدامها هم  آن سازی باز به نوشتن

 آینده در استقرار جهت گذشته از گذار برای است فرصتی پروژهبا این توصیفات باید قبول کنیم که 

 که چه آن به که اند شده دانشگاه وارد معلمی از روایت قابل ی خاطره ها ده با دانشجویان از کدام هرچون 

 .ساخته است را کنونی جایگاه مفهوم و داده معنا اند شده واقع آن در

 آن به زیادی های امید لذا .هست نیز تغییر بلکه نیست تفسیر و درک فقط هدف درس این در چون

 .شد خواهد ارایه ها رشته تمام برایبوده و  ها رشته درس ترین موثر و ترین اساسیو  است شده درس

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 ژهچگونگی پرو

 



 

ایجاد   پولی های پژوهش با مقابله برای نویسی پروژه در ای تازه رسم یك خواهد میفرهنگیان  دانشگاه

 ی دوره ی پروژه:  نوشته شود که مثالً گونه که این این مگر ندارد خاصی عنوان جا این در پژوهش لذا کند

 تربیتی علوم کارشناسی

 درست....  و کو سندش مطلب این بگوید که نیست مشاور یا دادگاه مسوول درس این در راهنما استاد

 .کند می موقعیت و وضعیت تشریح فقط دانشجو،  نیست یا است

 رعایت و سایت از اقتباس .نیست کار این برای الزامی هیچ نداریم کتاب معرفی انتظار پروژهدرس  در

 پژوهش. نیست نظر مورد جا این در هم ترکیبی پژوهش .است تولید کالًو ندارد وجود...  و دهی ارجاع

 .باشد نمی نظر مورد هم استنادی

 واد و منابع پروژهم

  ثبت تجربیات و واکاوی آن هایعنی  روایت پژوهی -

  پژوهش در یك موقعیت کالسییعنی   اقدام پژوهی -

 یعنی بحث و بررسی در مورد تدریس خود با دیگر همکاران درس پژوهی -

  کارورزی ها -

فقط برای ای ارایه می شوند، توسعه ی حرفه تحت عنوان پژوهش و ، که  فوقسه درس ین امی دانیم 

از این رو . الزم می باشندنبوده بلکه برای عمل حرفه ای  پس از اشتغال هم  پیش از خدمت آموزش 

پیوند این فرصت هایی را فراهم کند که در این جا   اهمیت درس پروژه بدین شکل معلوم می شود که آن

 .حاصل شودکارورزی ها با سه درس 

 



 

 چگونگی هدایت پروژه

 فهرست کردن تجربیات  . 

 و تصاویر و خاطرات و شخصی های یادداشت و ها نوشته دست و گزارشات ، تجربیات از فهرستی باید

 تهیه  دانشگاه و مدرسه از اعم تحصیلی دوره طول در دانشجو...  و  فیزیکی تولیدات و تدریس های فیلم

 .گردد ترسیمهم می تواند  ذهنی ی نقشه صورت به که شود

 ها چالش یا زمانی از اعم روال یك اساس بر را تجارب این بتواند که شود راهنمایی طوری معلم دانشجو

 و تجربیات از شده آوری جمع های داده تمام ی دوباره مرور و مرور برای سازی فرصت .کند تنظیم...  و

 .هم باید با او داده شود ... و ها نویسی حواشی

 درخواست مراجعه.2

کارورزی  معلمین راهنمای( دانشجو معلمان ) به همتایان  مجدد مراجعه ه شود باخواستاز دانشجو 

 .در این مورد باز اندیشی نمایند.... روس تحصیلی و حتی دوره ی مدرسه و دآموزشگران 

از من حرفه ای شفاف تر و یافتن تصویری  تصویر کشیدن من حرفه ایاین گفتگوها باید در خدمت به 

 از قبل بار یك ها گفتگو این گردد می پیشنهاد، باشد رسمی غیر صورت به تواند می مراجعات این .باشد

 .پذیرد انجام تجربیات به دستیابی از پس بار یك و تحلیل

 در ای حرفه من کشیدن تصویر به برای را  هایی پرسش بتواند تا کند کمك دانشجو به باید راهنما استاد

 .باشد  مطلوبیا  محتمل ، ممکن تواند می آینده این، کند طرح آینده

 گفتگوداده شود و  شده تدوین متن مکرر های بازخوانی برای هایی فرصت ایجاداز این روست که باید    

 .انجام پذیرد معلمان دانشجو دیگر به گزارش ی ارایه برای آن سر بر

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم 

 اهمیت نوشتن در دانشگاه فرهنگیان

 



 

 

 ادعایی دانشگاه چند هر،  نوشتن با مگر ندارد امکان این و است فکور معلم تربیت دنبال به دانشگاه این

  .می توان به این مقصود رسید ولی این مهم را الزم می داند نوشتنبا  تنهاکه  ندارد

 است قایل ارزش ای حرفه معلم تربیت در آن برای و هست نوشتن در تامل و تفکر دنبال به دانشگاه

 که است کشف بیشتر نوشتنو  شود می نمایان ها تجربه زوایای که است نوشتن باچون معتقد است که 

  .است همراه توصیف با بعضاً

 از باید .دنکن شکار و خارج ذهن تور از را ها تجربهدانشجویان  که است این دنبال به ها نوشتن با دانشگاه

 است نوشتن با .است ای حرفه معلم به رسیدن راه نوشتن، . بیاید دست به جدید های تجربه ها نوشتن این

 .برد می پی هم اشتباهاتش به حتی که است نوشتن در فرد .شود می گذاشته اشتراک به ها تجربه که

 ملکه یك به باید ها نوشتن این نهایتا .شود تبدیل عمومی به شخصی دانش از باید نهایتاً ها نوشتن این

 .شود تبدیل ای حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 ساختار گزارش پایانی

 



 

آرم و نام دانشگاه و نام گروه آموزشی و نام درس و دوره تحصیلی و نام و نام : صفحه ی عنوان .2

 خانوادگی دانشجو و استاد راهنما و زمان پذیرش با ذکر روز و ماه و سال 

  صفحه ی بسم اهلل .1

 استاد راهنما و تعهد دانشجو صفحه ی تایید  .3

 کلمه  322 - 122شامل : چکیده  .9

 فهرست مطالب  .5

 : متن اصلی شامل  .6

 شرحی از تجربیات زمینه ساز، برای روی آوری دانشجو به کار معلمی است آوردن : مقدمه. الف

شرحی از ابتدا تا انتهای تحصیل؛ آن چه انتظار داشته : معلمی در تربیت معلم  2شرح تجارب. ب

 ؛ آن چه با آن مواجه شده و آن چه در آن زیسته

شرحی از تصمیماتی که گرفته و : واقع شده در فر آیند تحصیلشرحی از رخداد های . ج

 اعمالی که به انجام رسانده

  و آن چه که پذیرفته شنیدهآن چه ر این رابطه شرحی از . د

باید با توجه مطالب قبلی ارایه شده؛ در این قسمت  دانشجو :تشریح معلمی کردن خود در آینده  .7

این بخش درچهار قسمت قابل  .بشوددر آینده چگونه معلمی که می خواهد اعالم کند 

 :طرح است

 .و آموزش دارد یادگیریدر مورد چه باور هایی دانشجو  -

 .در معلمی متعهد می داندبا چه نظریه هایی و رعایت چه اصولی دانشجو، خود را به  -

 برای معلمی کردن خود داردچه آرمان هایی دانشجو،  -

                                                           

 یادگیری های فعالیت های برگه یادگیری های طرح و دانشجو عملکرد ارزیابی های کاربرگ و روزانه های یادداشت و تولیدات ها، نوشته دست و ها گزارش و ها روایت مجموعه اساس بر تواند می اطالعات این.   

 .نیست مستندات ی ارایه به الزامی چند هر کند استناد ها آن به معلم دانشجو است بهتر  باشد شده آوری جمع اطالعات سایر و تصاویر و آموزان دانش آزمون و



 

هایی مواجه می بیند و چه چالش دانشجو، عمل معلمی را در موقعیت های کنونی با  -

  .شدمواجه خواهد با آن ها  چگونه

را برای به سازی مستمر خود چه طریقی یعنی دانشجو معلم : تعهدات حرفه ای دانشجو معلم .8

  .عمل خواهد کردیادگیرنده مادام العمر برگزیده و چگونه به عنوان 

  .استفاده نکند ولی اگر کرد باید ذکر شودهیچ منبعی ممکن است از : منابع  .4

 پیوست ها  .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 ارزشیابی درس پروژه

 



 

 :شایستگی ها

 :کرده باشد کسب زیر رای ها  شایستگیدرس دانشجو باید در پایان این 

 : من حرفه ای  .2

روش ، ابعاد عمل حرفه ای خود یعنی سازماندهی تجربیاتدانشجو در پایان باید توانسته باشد در       

را در پیوند با یکدیگر و به صورت سازماندهی شده به تصویر ... و مدیریت کالس و  سنجش، تدریس 

و دانش متقابل ابعاد این ها را بر همدیگر و بر یادگیری خود تاثیر و تاثر بتواند  به عبارت دیگر. بکشد

 .آموزان نشان دهد

 : قابلیت ها و توانایی ها.2 

 توانستهکه در تحلیل و تقسیر تجربیات خود  از گذشته تا حال، نشان بدهد دانشجو باید در پایان   

فرا روی خود را با تبیین نموده ، پرسش های خود را به عنوان یك یادگیرنده و آموزشگر قابلیت های 

  .یعنی مسیر حرفه ای خود را به روشنی تبیین نموده باشد.کسب شده ، مطرح و پاسخ دهدتوجه به تجربیات 

 :  خودکاوی روایتی.3

به دست آورده درکی از کل و ارتباط آن با جزییات که نشان بدهد دانشجو باید در متن پژوهشی   

ارتباط آن ها را درگذشته و حال  و آینده یعنی ؛ خواننده گزارش بتواند نظرات و سواالت مختلف او و ؛ است 

  .دریابد

 :دفاع و ارایه.4

 های پرسش برای یعنی. بدهد نشان را نفسش به اعتماد خود، پروژه های یافته از دفاع در باید دانشجو 

 .بدهد دفاع قابل و مستدل های پاسخ شده، طرح



 

 چگونگی ارزشیابی با توجه به مطالب فوق 

خواهد بود؛ یعنی نظرات شرکت کنندگان در سمینار و مبتنی بر مشارکت ارزشیابی فرایندی  •

 .موثر است... 

 . ارزشیابی استاستاد مسوول  •

بر اساس شایستگی ها و نحوه ی و نمره از ده به باال استمطرح نیست درس مردودی در این  •

 .تنظیم بخش های گزارش است

تا فرد  ت درس را تایید کندباید بر اساس اصول به انجام برسد و استاد کیفیگزارش نهایی  •

 .اعالم گردد ،درسش تمام شده

  .خواهد گرفتصورت یه گزارش در جلسات گروهی ارا •

  .انجام پذیردبه وسیله سایر دانشجو معلمان نقادی هرگزارش باید حداقل  •

باید بر این که نقادی های گروهی در اصالح گزارش نهایی به کار گرفته شود استاد درس  •

  .نظارت کند

 

 تحوّلی  یادگیری

 پروژهدرس  در روش این تایید مورد در ای نظریه 

 که مورد نظر در این جا تصویر و تصوری .باید مورد بررسی قرار گیرندذهنمان پیش فرض های قبلی 

 .می باشدمعلم و معلمی ، است 

از خودم باید سوال کنم که تجربه مثالً می انجامد، معلم فکور است که به نوع یادگیری این  

  .بوده است  چه و چگونهانگاره های فرهنگی من بر اساس معلمی 



 

ن ها آبا نوشتن و گذاشتن آن ها با دیگران در میان و با بدانیم  را در ذهنمانپیش فرض ها ما باید 

توانیم از می  بگیرد به راحتی وقتی این کار انجام یقیناً  ،گرفته و راست و ریس شودار می تواند انجام کاین 

 .عبور کنیم شده و از آن هاپیش فرض ها رد 

 تحولی یادگیری فرایند

 .کنیم می تجربه مدرسه در مثالً بینم می را چه آن  : رفتار

  ها آن پذیرش و ها تجربه بررسی :باور

 کردن عمل و شدن گونه آن :شدن

 :بدهیمباید به چنین سواالتی پاسخ برای این کار 

  ؟کیستم من  •

  کیست ؟معلم  •

  ؟چیستمعلمی  •

  باید داشته باشد؟چه ویژگی هایی معلم  •

  به چه چیز هایی نیاز دارند؟ معلمان •

  ؟آموختمچگونه معلمی را  •

  شدم؟چرا معلم  •

  ، معلم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟علوم تربیتی از نظر  •

 ..................و   یا مخالفم؟دیدگاه ها موافق من با کدامیك از این  •

 

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن             


