
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه  

ي آموزش علوم پزشکی                توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  93، زمستان 4ي  سال پنجم، شماره                                                                                                                                                                   

  

  1392 سال در اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه اساتید درس طرح کیفیت ارزیابی

 

ي ي پیراپزشکی، عضو کمیتهرسانی پزشکی، دانشکدهارشد کتابداري و اطالعدانشجوي کارشناسیین: سمیه پرو

  شاپور اهواز، اهواز، ایران.تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندي

شاپور ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جنديعضو هیأت عملی، گروه پزشکی قانونی، دانشکدهجمشیدي:  فرخنده

 واز، اهواز، ایران.اه

  ي علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.، دانشکدهارشد علوم سیاسیکارشناس رویا فتحی خانقاه:

ي علوم پزشکی آبادان و دانشجوي دکتراي اطالعات و عضو هیأت علمی، دانشکده: *سید عابدین حسینی آهنگري

  شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.دانش

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ي علوم پزشکی آبادان و دانشجوي دکتراي گروه علم اطالعات و عضو هیأت علمی، دانشکده ي مسؤول: سندهینو*

  دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.

  

  

(Email: hoseini.abed@gmail.com  )  

انکار در ارتقاي  قابل هاي غیر یکی از راه و یادگیري_یاددهی یندآفر ترین ابزارهاي اثربخشی مهم از درس طرحچکیده: 

 دهند و متعاقباً میارائه طور صحیح کالس به در را درسی مطالب و کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم

ت علمی أهی يطرح درس اعضاحاضر با هدف بررسی کیفیت ي مطالعهکنند.  دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درك می

روي  بر طرح درس ارائه شده 81انجام شد. در این پژوهش مقطعی،  1392شاپور اهواز در سال  دانشگاه علوم پزشکی جندي

ساخته مورد استفاده در لیست محققها با استفاده از چک آوري داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع یت دانشکدهساوب

و تحلیل شد. در  تجزیه  13ویرایش  SPSSافزار  ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم هاي پیشین انجام گرفت. داده پژوهش

قرار داشتند. بیشترین  % درصد در وضعیت خوب5/2% متوسط و 8/77، ها در وضعیت ضعیف% از طرح درس8/19مجموع، 

محتوا، روش ارزشیابی،  يبندي ارائهروش تدریس، زمان :گرفته به ترتیب هایی که در طرح درس مورد توجه قرار مؤلفه

اهداف  يحیطه هدف رفتاري، :به ها مربوط بیشترین کاستی. وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس مطالب و منابع بودند

با  .کمک آموزشی، آمادگی الزم براي دانشجویان، هدف جزئی و سیاست مدیریت کالس توسط مدرس بود يرفتاري، وسیله

نظارت کافی بر مدرسان  جهت آموزش و ارتقاي سطح تدوین و آموزشی هاي کارگاه برگزاري ،توجه به اهمیت طرح درس

  و کیفیت طرح درس را فراهم کند.ن براي تدوی هاآندانش  تواند به ترتیب می
  

 شاپور اهواز، طرح درس، عضو هیأت علمی. درسی، دانشگاه علوم پزشکی جندي يبرنامه کلیدي: واژگان

. 
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 13931393زمستان زمستان   ،،44ييشمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی   --ي علمی ي علمی فصلنامهفصلنامه

  مقدمه

هاي اخیر رشد تکنولوژي باعث ایجاد  در دهه         

هاي شگرفی در روند آموزش و به تبع آن آموزش  دگرگونی

پزشکی گردید. از آنجایی که یکی از اهداف مهم در سند 

 اقتصادي، اول جایگاه به یافتن ، دست1404انداز  چشم

غربی و  جنوب آسیاي ي منطقه سطح در فناوري و علمی

 تولید در توانا پیشرفته، دانش از ي ایرانیبرخورداري جامعه

 يسرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوري، و علم

 ساله)،20انداز باشد (سند چشم ملی می تولید در اجتماعی

بایستی به اصالح نظام آموزشی کشور از جمله آموزش عالی 

و کارآمد کردن آن براي تأمین منابع انسانی مورد نیاز، 

ود. آموزش اثربخش، خود مستلزم توجه بیشتري نم

انکار در  هاي غیر قابل ریزي و طراحی است. یکی از راه برنامه

ریزي  اثربخشی آموزشی و ارتقاي کیفیت آموزش، برنامه

دلگشایی و همکاران، درسی و داشتن طرح درس است (

1391.(  

ي درسی که نمود آن را در طرح درس طراحی برنامه     

گیري در مورد  توان مشاهده کرد، شامل تصمیم نیز می

ها با یکدیگر است (میرزا بیگی، عناصر برنامه و ارتباط آن

ریزي درسی فرآیندي  ). در پژوهش صابریان، برنامه1389

هاي مناسب و  تعریف شده است، جهت تعیین هدف

هایی که براي  و محدودیتتشخیص مسائل، نیازها، امکانات 

ها موجود است (صابریان و همکاران،  رسیدن به آن هدف

به  1950). طرح درس به شکل امروزي آن، در سال 1382

ي امر تعلیم و تربیت شناس برجسته ي روانوسیله

رابرت " 1962شکل گرفت و در سال  "بنجامین. اس. بلوم"

هاي بلوم  اهنظرات تکمیلی خود را در راستاي دیدگ "گلیرز

ریزان و  مطرح کرد که تا به امروز نیز مد نظر برنامه

اندرکاران امور آموزشی در گذاران آموزشی و دست هدف

). طبق تعریف 1390سطح جهان بوده است (نهاوندي، 

توصیف "ي درسی یا طرح درس میرزابیگی، طرح برنامه

است. طرح  "ي درسیریزي یک برنامه کتبی فرآیند طرح

دهد، زیرا طرح درس،  ساس آموزش را تشکیل میدرس ا

طرح آموزش است و در شکل بخشیدن به یادگیري نقشی 

طور که از مرور ). همان1389اساسی دارد (میرزابیگی، 

آید، طرح آموزشی و یا طرح درس، مواردي  ها بر می پیشینه

ها، تعیین محتوا،  از قبیل بررسی نیازها، تعیین هدف

دگیري (تدریس) و غیره را مدنظر قرار یا_هاي یاددهی روش

دهد. مطابق با نظر صابریان و سالمی طرح درس بایستی  می

به سؤاالتی از قبیل: دانشجویان چه چیزي را و به چه روشی 

شوند و در چه زمان و  باید یاد بگیرند؟ چگونه ارزیابی می

مکانی آموزش خواهند دید؟، پاسخ دهد (صابریان و سالمی، 

یک طرح درس خوب تنظیم شده، حداقل باید  ). در1383

هایی همچون: موضوع درس، رئوس مطالب،  عناصر و سازه

هدف کلی درس، اهداف جزئی و رفتاري، رفتار ورودي 

یادگیرندگان، ارزشیابی تشخیصی، فعالیت آموزشی، روش 

ي ارزشیابی در تدریس، وسایل آموزشی مورد نیاز، شیوه

کمیلی بیرون از کالس مورد هاي ت پایان کالس و فعالیت

ترین  ). از عمده1392توجه قرار گیرند (ادیب و همکاران، 

توان مواردي چون مدنظر  محاسن تنظیم طرح درس می

هاي الزم، تخصیص زمان،  اي از هدف قرار دادن مجموعه

گیري از ها، پیش وسایل و امکانات به مجموعه هدف

هاي الزم و غیره  فراموشی در پرداختن به مفاهیم و فعالیت

). طرح درس بر اساس 1389را بیان داشت (میرزابیگی، 

تواند بر  شود که می بندي می هاي مختلفی دسته دیدگاه

حسب مدت زمان مورد نظر انواع مختلفی را شامل شود، از 

سال تحصیلی، جمله: طرح درس ساالنه، طرح درس نیم

ه هدف طرح درس ماهانه و طرح درس روزانه؛ که با توجه ب

سال پژوهش در اینجا منظور از طرح درس، طرح درس نیم

  باشد. تحصیلی می

طرح  از استفاده مورد در کنونی وضعیت در عمالً آنچه    

این  است، مشهود کشور پزشکی آموزش نظام در درس

نیز  و مدرسان براي درس طرح اهمیت هنوز که است

و است (دلگشایی  نگردیده مشخص خوبی به دانشجویان

 ). با توجه به اینکه1390)، (نهانوندي، 1391همکاران، 

 فرآیند ترین ابزارهاي اثر بخشی مهم از درس طرح

 و مفاهیم يارائه صحیح هاي از راه و یادگیري_یاددهی

 درس طرح یک در که است، آنچه کالس در درسی مطالب

 اهمیت از آن عناصر نگارش ينحوه و نیز شود نگاشته باید

هاي از آنجا که در این زمینه، مطالعه. رخوردار استب اي ویژه

؛ 2013ادیب و همکاران، محدودي صورت گرفته است (

؛ 2010بخش و همکاران،  نیک؛ 1391دلگشایی و همکاران، 

؛ 1390؛ گشمرد و همکاران، 2002منصوریان و همکارن، 

)، 2010 نوابی و همکاران،؛ 2011شعبانی و همکاران، 

 طرح نگارش يبررسی نحوه با پژوهشگران بر آن شدند تا

یادگیري و در _یاددهی رآیندمنظور ارتقاي ف به درس،

 ارزیابی ، به1404انداز  راستاي تحقق اهداف سند چشم

 علوم اساتید دانشگاه توسط شده ارائه هاي درس طرح

و در  بپردازند؛ 1392شاپور اهواز در سال  جندي پزشکی

   ارائه دهند. مناسبی کارهاينهایت راه

  روش پژوهش

ی است که مقطع_پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی    

طرح  81ي پژوهش شامل انجام شد. جامعه 1392در سال 

باشد که بر شاپور اهواز می از اساتید دانشگاه جندي  درس
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ها، قرار گرفته است. در نتیجه نوع  روي سایت دانشکده 

باشد. ابتدا تعداد اساتید هر  گیري در دسترس می نمونه

ده سایت دانشکدانشکده که طرح درس خود را روي وب

قرار دادند، مشخص گردید. اساتیدي که تدریس چند 

ها درس را بر عهده داشتند، تنها یک طرح درس از آن

طرح درس انتخاب  81مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً 

ها، منابع مختلفی  گردید. براي بررسی کیفیت طرح درس

ي ادیب ساختهلیست محققمطالعه گردید و نهایتاً از چک

ه به صورت جامع و شامل طراحی شده بود، و همکاران ک

ي مذکور، ضریب روایی محتوا به  استفاده گردید. در مطالعه

محاسبه شده است. پایایی آن  83/0روش الوشه معادل 

) تأیید α=0/78نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (

باشد، از  حیطه می 13لیست شامل شده است. این چک

زئی، هدف رفتاري، رئوس جمله: هدف کلی، هدف ج

ي ي اهداف رفتاري، روش تدریس، وسیلهمطالب، حیطه

کمک آموزشی، آمادگی الزم براي دانشجویان، وظایف و 

بندي  تکالیف دانشجویان، روش ارزشیابی، منابع، زمان

دهی  ي محتوا و سیاست مدیریت کالس. مقیاس نمرهارائه

 3تا  0اي لیکرت از  درجه 4لیست به صورت طیف چک

ي طرح باشد. از این رو، حداکثر و حداقل نمره می

و صفر است. بدین  39هاي ارائه شده به ترتیب  درس

 27- 39متوسط و  14-26ضعیف،  0- 13ي تربیت که نمره

خوب در نظر گرفته شده است. در نهایت جهت آنالیز 

افزار  هاي آمار توصیفی از نرم ي شاخصها و محاسبه داده

SPSS استفاده گردید. 13ي نسخه  

  ها یافته

طرح درس که توسط  81در این تحقیق، در مجموع      

شاپور طراحی شده بود، مورد  مدرس در دانشگاه جندي 81

هاي اساتید ي کلی طرح درسبررسی قرار گرفت. نمره

دست آمد که بر اساس مقیاس به 70/17±18/6دانشگاه، 

کلی طرح باشد. وضعیت نامه در حد متوسط میپرسش

% درصد 8/77% درصد ضعیف، 8/19ها طبق درصد،  درس

ي دست آمد (نمودار شماره% درصد خوب به5/2متوسط و 

ها نیز به ترتیب بیشترین امتیاز  ). به تفکیک دانشکده1

بخشی %)، توان80/20هاي پیراپزشکی ( مربوط به دانشکده

%) و کمترین امتیاز 17/20مامایی (_%)، پرستاري24/20(

%) و داروسازي 5هاي دندانپزشکی ( ربوط به دانشکدهم

). اما طبق میانگین، 2ي %) بود (نمودار شماره25/9(

)، پزشکی 8/20±55/4هاي پیراپزشکی (دانشکده

مامایی _)، پرستاري17±7/6)، بهداشت (95/4±5/18(

) در سطح 24/20±07/2بخشی ()، توان48/3±17/20(

) و   25/9±65/3هاي داروسازي (متوسط و دانشکده

) در سطح ضعیف مشاهده شدند. در حالی 5پزشکی (دندان

%) و بعد از آن 6/29مامایی (_ي پرستاريکه دانشکده

%) به نسبت تعداد هیأت علمی، 21بخشی (ي تواندانشکده

بیشترین تعداد طرح درس را ارائه کرده بودند و در مقابل 

   ي ده%) و بعد از آن دانشک5/2ي پزشکی (دانشکده

%) کمترین طرح درس را ارائه نمودند. 4/7پزشکی (دندان

ها بر اساس فرم پیشنهادي مرکز % از طرح درس9/88

ي آموزش پزشکی تهیه شده بودند. مطالعات و توسعه

پزشکی و بهداشت به طور بخشی، دندانهاي توان دانشکده

هاي  کامل از این فرم استفاده نمودند، بعد از آن دانشکده

مامایی و داروسازي بیشترین درصد استفاده از _پرستاري

  ها را به خود اختصاص دادند.این فرم

هاي ارائه  توزیع فراوانی عناصر ارزیابی طرح درس. 1جدول

  شده
 ارزیابی نتیجه  معیار ارزیابی  عناصر ارزیابی

 خوب متوسط ضعیف  ندارد

  هدف کلی   

 یادگیري نتایج صورت به اهداف -1

  شده است. نوشته رانفراگی

5/18%  9/4%  3/54%  2/22%  

غیرقابل  و کلی عبارات قالب در -2

  نوشته شده است. گیري اندازه

 نتیجه یادگیري یک هدف هر در -3

  نظر است. مورد

  شده است. اشاره زمان به -4

 هدف جزیی 

 %9/4 %0 %0  %1/95  کلی است. اهداف تجزیه حاصل -1

 تر عینی کلی اهداف به نسبت -2

  است.

   است. سنجش قابل -3

 دهنده نشان یادگیري نتایج -4

  است. زمانی محدودیت

 هدف رفتاري 

  %0  %0  %0  %0  است. جزئی اهداف با ارتباط در -1

 مخاطب، هاي داراي ویژگی -2

و  هدف شرایط تحقق رفتاري، فعل

  گیري است.اندازه معیار یا درجه

 رئوس مطالب

 راستاي در مطالب رئوس -1

  و رفتاري است. جزئی اهداف

2/1%  0% 8/72% 9/25% 

 و واحد تعداد با متناسب -2

  کالس است. جلسات

 امتحانات و هاکوئیز زمان -3

  مشخص است.

 صریح و روشن مطالب رئوس -4

  است.

اهداف ي حیطه

 رفتاري

 دانش، حیطه سه هر رفتاري اهداف

 باال سطوح در را و مهارت نگرش

  داده است. پوشش

0%  0%  0%  0%  

 روش تدریس

 و استاد تعامالت تدریس روش در

 دقیقاً اجرا تمام مراحل و شاگرد

  مشخص شده است.

3/12% 0% 0% 7/87% 

-وسیله کمک

 آموزشی

 نحوه و آموزشی کمک وسیله

 دقیق به صورت آن از استفاده

  شده است. مشخص

3/96%  0% 0% 7/3% 

آمادگی الزم 

براي 

 دانشجویان

 دانشجویان براي الزم هاي آمادگی

 نحوه همچنین و هر جلسه در

 شده آنها ذکر آمادگی سنجش

  است.

1/95%  0% 0% 9/4% 

 و وظایف 

 تکالیف

 دانشجویان

 دقیقاً دانشجویان تکالیف و وظایف

 زمان  و و نحوه حسب جلسات بر

 در آن نقش ارزیابی و نحوه ارائه،

  شده است. مشخص پایانی نمره

0/21%  0% 5/2% 5/76% 

 روش ارزشیابی

 پایانی، و تکوینی ارزیابی روش

 نمره در سهم هرکدام و زمان

  مشخص است.

5/18% 0% 5/2% 79% 

 منابع

 دقیق(عنوان، طور به منابع

وجود،  صورت مترجم در نویسنده،

دستیابی) نوشته  نحوه و نشر سال

  شده است.

5/18%  2/1% 6/8% 6/71% 

بندي  زمان

 ارائه محتوا

 بر دقیقاً محتوا ارائه بندي زمان

 است (از جلسات مشخص حسب

 چه مطالبی به جلسه انتهاي تا ابتدا

  شود) می پرداخته

4/7%  2/1% 2/6% 2/85% 

سیاست 

مدیریت کالس 

  مدرس

 با برخورد در مدرس سیاست

انجام  تأخیر، مثل غیبت، مواردي

 و ال بودنفع تکالیف، ندادن

مشخص شده  کالس در مشارکت

  است.

6/71%  0% 2/1% 2/27% 

  
 طرح در شده قید موارد تمام ذکر

  دوره

-  8/19% 8/77% 5/2% 



  310                                                                                                   حسینی آهنگري و همکاران                

 13931393زمستان زمستان   ،،44ييشمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی   --ي علمی ي علمی فصلنامهفصلنامه

ي بندي ارائههاي روش تدریس، زمان به ترتیب به مؤلفه

 محتوا، روش ارزشیابی، وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس

ر مقابل به ترتیب مطالب و منابع بیشترین توجه گردید و د

ي کمک آموزشی، آمادگی الزم براي هاي: وسیله مؤلفه

دانشجویان، هدف جزئی و سیاست مدیریت کالس مدرس 

هاي هدف کمتر مورد توجه قرار گرفتند. البته به مؤلفه

  ي اهداف رفتاري اصالً توجه نشده است. رفتاري و حیطه

  ها درس طرح کلی . وضعیت1 نمودار

  
  . بیشترین امتیاز طرح درس به تفکیک دانشکده2 نمودار
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  گیري بحث و نتیجه

در وضعیت  ها درس% از طرح 8/19در پژوهش حاضر       

% در وضعیت خوب قرار 5/2% متوسط و 8/77ضعیف، 

همکاران تحت عنوان دارند. بر اساس پژوهش ادیب و 

 علمی هیأت اعضاي درس بررسی وضعیت طرح"

، نتایج نشان "ایران منتخب مامایی _پرستاري هاي دانشکده

%  وضعیت 83ها وضعیت ضعیف،  % از طرح درس4داد که 

اند  ها از وضعیت خوبی برخوردار بوده% آن13متوسط و 

ي دلگشایی و . نتایج مطالعه)2013ادیب و همکاران، (

همکاران در ایالم نشان دادند که کمتر از یک پنجم طرح 

سوم وضعیت متوسط و کمتر از  ها وضعیت ضعیف، دو درس

دلگشایی و (اند  یک پنجم از وضعیت خوبی برخوردار بوده

که بیشترین  ي حاضر نشان داد. مطالعه)1391همکاران، 

هایی که در طرح درس مورد توجه قرار گرفته به  مؤلفه

ي محتوا، روش بندي ارائهترتیب روش تدریس، زمان

ارزشیابی، وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس مطالب و 

ن بخش و همکارا اي که نیک منابع بود. همچنین در مطالعه

هاي اعضاي هیأت علمی در بابل  با هدف ارزیابی طرح درس

ها  دهد که در تمامی طرح درس میان انجام دادند، نتایج نش

هدف کلی درس مورد توجه بوده، ولی در نوشتن اهداف 

یک از تر توجه کمتري نمودند و هیچ اختصاصی و جزئی

اند  مدرسان به اهداف عاطفی در تدریس خود توجه نکرده

ي حاضر نیز که در مطالعه )2010بخش و همکاران،  نیک(

دهند. در تحقیق دلگشایی و نتایج چنین نشان می

 روش درس، کلی اهداف به مربوط هاي همکاران، حیطه

 بهترین و امتیاز باالترین واجد منابع معرفی و تدریس

بودند  بررسی مورد هاي درس طرح نگارش در وضعیت

طور که در پژوهش . همان)2012دلگشایی و همکاران، (

 مشخص" هاي حیطه به نقصان مربوط دلگشایی بیشترین

 براي ریزي برنامه"و "کالس قوانین و ها سیاست بودن

بود؛ در این  "کالس شروع از قبل دانشجویان آمادگی

ي هاي وسیلهها مربوط به مؤلفهمطالعه بیشترین کاستی

دگی الزم براي دانشجویان، هدف جزئی کمک آموزشی، آما

  و سیاست مدیریت کالس مدرس مشاهده گردید.

ي نظران اعتقاد دارند که در آموزش یک رشته صاحب    

تحصیلی نباید تنها به دانش و اطالعات مربوط به آن بسنده 

شود، بلکه انسان ارزشی و هدفی واالتر از این دارد. هدف از 

گیري تغییر نسبتاً پایداري را در آموزش یادگیري است و یاد

دنبال دارد. به همین دلیل به منظور دستیابی به رفتار به

االمکان به  یادگیري با کیفیت و مناسب، بایستی حتی

هاي رفتاري و ابعاد شخصیتی یادگیرنده توجه شود  جنبه

هاي معروف در  بندي ). یکی از طبقه1389(میرزابیگی، 

ي بندي بلوم در سه حیطه بقهي اهداف آموزشی، طزمینه

ي عاطفی حرکتی است. حیطه_شناختی، عاطفی، و روانی

ي احساسی و عاطفی شود که جنبه هایی را شامل می هدف

شود. ایجاد  ها مربوط می ها، عالیق و نگرش دارند و به ارزش

مندي و  توجه نسبت به یک فعالیت، ایجاد و افزایش عالقه

ت به رفتاري خاص، مشارکت فعال توأم با عالقه گرایش نسب

روند  در انجام برخی امور، مواردي از این حیطه به شمار می

کدام از مدرسان دانشگاه ). متأسفانه هیچ1389(میرزابیگی، 

شاپور اهواز این حیطه را مد نظر قرار  علوم پزشکی جندي

ا با هدرصد از طرح درس 9/88اند و با توجه به اینکه  نداده

استفاده از فرم پیشنهادي مرکز مطالعات تهیه شده بودند، 

به احتمال زیاد این مشکل به دلیل عدم گنجاندن این 

حیطه در این فرم پیشنهادي باشد. بنابراین بهتر است تا 

یک بار دیگر این فرم اصالح و مجدداً در اختیار مدرسان 

   ی، هاي پیراپزشک قرار گیرد. در این مطالعه، دانشکده

ها را  مامایی بهترین امتیاز طرح درس_بخشی، پرستاريتوان

به خود اختصاص دادند و کمترین امتیاز مربوط به
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دست آمد. در پزشکی و داروسازي بههاي دندان دانشکده 

پژوهش دلگشایی و همکاران در بابل بیشترین و کمترین 

 هاي هاي ارائه شده به ترتیب مربوط به دانشکده طرح درس

این پژوهش به ترتیب  بهداشت و پزشکی بود و در

مامایی و پزشکی داراي بیشترین و _هاي پرستاريدانشکده

 کمترین طرح درس بودند. شاید بتوان گفت که از 

مامایی به دلیل داشتن واحدي درسی _ي پرستاريدانشکده

در مقطع ارشد، انتظار  "ریزي درسیطرح و برنامه"با عنوان 

هاي بهتري ارائه نمایند. د که طرح درسروبیشتري می

ي پزشکی هم دست آمده در مورد دانشکدهاحتماالً نتایج به

ي در این پژوهش و هم پژوهش دلگشایی، به دلیل مشغله

ي طرح زیاد پزشکان در کادر بالین باشد که وقت تهیه

   ها را به طور دقیق نخواهند داشت. به اعتقاد درس

 و تنظـیم جزئی اهداف نوشتن در نظران، دقتصاحب

 هاي بیشتر فعالیـت نظم موجب تـواند آن، می توالـی درست

 تضمین هدف کلی را تحقق نهایـت، در و شـود آموزشی

 نیز موجب کلی جلسات هاي مجموع هدف نماید. تحقق

خواهد شد (ادیب و همکاران،  دوره کلی اهداف تحقق

تی و با دقت ). از این رو باید اهداف فوق به درس1392

ي حاضر، از جمله مواردي  انتخاب و نوشته شوند. در مطالعه

هاي مورد بررسی وجود نداشت، هدف  که در طرح درس

 ي اهداف رفتاري بود. با وجود این، رفتاري و حیطه

در دانشگاه گلستان نشان  ي منصوریان و همکارانمطالعه

 اشکاالت موجود در تدوین طرحداده است که بیشترین 

 و کلیمربوط به مقدمه، افعال اهداف  در این دانشگاه، درس

منصوریان و (بوده است منابع  ارائه وارزشیابی  ي نحوه ویژه،

دانشجویان . همچنین، بررسی دیدگاه )2002همکارن، 

هاي استاد  شاخصي  بارهدانشگاه علوم پزشکی بابل در

دانشجویان، استفاده نشان داده است که اکثر مطلوب 

را به عنوان مالك  وزشیآم کمکصحیح و مناسب از وسایل 

نوابی و همکاران، (دانستند  میهم یک استاد توانمند م

). همچنین نتایج 2011و (شعبانی و همکاران،  )2010

پژوهشی که با همین هدف در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

انجام شد، بدین قرار بود که اکثر دانشجویان آگاهی استاد از 

هاي استاد توانمند  ترین ویژگی هاي تدریس را از مهم شیوه

  ). 1390به شمار آوردند (گشمرد و همکاران، 

هاي پژوهش، با وجود اینکه اکثر  با توجه به یافته    

اند،  مدرسان از فرم پیشنهادي مرکز مطالعات استفاده نموده

باز هم مشکالتی وجود داشت؛ از جمله عدم تکمیل دقیق 

  ي ها. براي مثال در پژوهش حاضر دانشکده این فرم

ها را بر اساس فرم تمامی طرح درسپزشکی دندان

ي آموزش پزشکی تهیه پیشنهادي مرکز مطالعات و توسعه

هایی بود که کمترین امتیاز کرده بود ولی از جمله دانشکده

ها به خوبی تکمیل نشده طرح درس را داشت. چرا که فرم

 هیأت اعضاي اصلی وظایف از یکی که آنجایی از بودند.

 ترم هر شروع در مکتوب درس حطر داشتن دانشگاه علمی

 رفع جهت بیشتر ریزي باشد، ضرورت برنامه می تحصیلی

 مطلوب آن يارائه مانع که متعددي مشکالت و مسائل

همچنین انتظار  شود. بیش از پیش احساس می گردد، می

اي مورد ارزیابی قرار  به صورت دوره ها درس رود که طرح می

 بر بهتري نظارت تا گردد ماعال ها دانشکده به گیرند و نتایج

ها، عالوه بر این. گیرد صورت ها درس طرح تدوین و تکمیل

شود که در جهت ارتقاي سطح کیفی طرح  توصیه می

هاي آموزشی مرتبط با موضوعات  ها، با برگزاري کارگاه درس

هاي  هاي طرح درس از جمله روش هاي مختلف فرم بخش

نشجو، اهداف تدریس، وسایل کمک آموزشی، آمادگی دا

رفتاري و غیره، باعث ایجاد انگیزه در مدرسان گردند؛ که 

  نماید. نهایتاً به بهبود کیفیت آموزش کمک می
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Abstract: Lesson plan is one of the most effective means of teaching - learning process, and it's 
also one of the undeniable ways to improve the quality of education. Through lesson plan, 
teachers correctly present concepts and materials in the class; and students, subsequently, would 
better understand these concepts. This study aimed to assess the quality of lesson plan among 
faculty members at Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences in 2013. In this cross-
sectional study, 81 lesson plans provided on the college website were evaluated. The data was 
collected using self-made checklist used in previous research, and was analyzed in descriptive 
statistics level with SPSS software version 13; in general, 19.8% of lesson plans were ranked in 
weak, 8.77% in average, and 5.2% in good conditions, respectively;  the most components have 
been considered in the lesson plan were in order the method of teaching, timing of content 
presentation, assessment method, student's tasks and assignments, outline and resources. 
Moreover, most defects were related to behavioral purpose, behavioral purposes scope, teaching 
aid, adequate preparing for students, partial purpose, and class management policy by the 
teacher. As far the importance of lesson plans, holding workshops for education, promotion the 
codification level, and adequate supervision on teachers, therefore, can provide in order their 
knowledge for codification and qualification of lesson plans. 
 

Keywords: Curriculum, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Lesson Plan, 
Faculty Member. 
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