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است. در حقیقت طرح درس زیربناي اصلی  یادگیري -یاددهی فرایند در کلیدي و رمؤث عوامل از یکی درس طرح :چکيده

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی أیهاي اعضاي هطرح درس یابیزساختار آموزشی و قلب آموزش است. این مطالعه با هدف ار

س ارائه شده توسط اساتید طرح در 72مقطعی می باشد که در آن  -خراسان شمالی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی

مورد ارزیابی قرار گرفت. براي این کار از چک  1390سال دوم سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نیم

هاي و با آزمون SPSS16افزار ها در نرمثر بر طرح درس بود، استفاده شد. دادهؤم يحیطه 12ساخته که شامل لیستی محقق

%(  81) بهداشت يهاي دانشکدهمورد بررسی، طرح درس يهاي سه دانشکدهلیل شد. از بین طرح درسآماري توصیفی تح

هاي مورد بررسی، لفهؤتري داشتند. در مجموع، از بین مهاي مورد بررسی وضعیت مطلوبلفهؤاز لحاظ رعایت قواعد و م

  بندي کالسهاي زمانمؤلفهترین وضعیت و %( داراي به90%( و مشخص بودن اهداف )98مشخص بودن اطالعات عمومی )

% 44و  %35ترین نمره بودند که به ترتیب فقط در ها و نگارش در قالب طرح درس مصوب، داراي پایینبر اساس سرفصل

ت یأه يهاي ارائه شده اعضاها رعایت شده بود. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت محتوا و نگارش طرح درسطرح درس

هایی نیز عین حال نقاط ضعف و کاستی، ولی در اه علوم پزشکی خراسان شمالی در حد قابل قبول ارزیابی گردیدعلمی دانشگ

  پزشکی، تدوین و اجراي یک  آموزش يمرکز مطالعات و توسعه شود کهد؛ در این راستا پیشنهاد میشنها مشاهده آدر 

 س مدرسان را به صورت ساالنه در اولویت قرار دهد.ریزي هدفمند در مورد بازبینی و ارزشیابی طرح دربرنامه
 

 .موزشیمحتواي آدرسی، طرح درس،  يارزیابی، برنامه کليدی: واژگان
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 مقدمه
ند هست در میان مدرسان دانشگاهی چه بسیار           

یی که از دانش و اطالعات کافی و الزم در مورد هاآن

اما روش  ،موضوع درس و مفاهیم تدریس برخوردارند

استفاده صحیح از این اطالعات و انتقال مطلوب محتواي 

آموزشی تسلط کافی ندارند و گاه در امر تدریس دچار 

(. تحوالت عظیمی که 2001شوند )استقامتی، مشکل می

د تکنولوژي و علوم پزشکی رخ اخیر در رش يدر سه دهه

ر آموزش پزشکی را بیشتر داد، نیاز به تغییر و دگرگونی د

 يگیري مراکز توسعهساخته و منجر به شکلنمایان 

کمی و کیفی خدمات  يآموزش پزشکی با هدف ارتقا

پور، آموزشی در سطح ملی و دانشگاهی شده است  )تقی

کیفیت  يتقاهاي انکارناپذیر در ار(. یکی از راه1999

ریزي درسی و داشتن طرح درس است. ، برنامهآموزش

هاي ریزي درسی فرایندي است جهت تعیین هدفبرنامه

          ل، نیازها، امکانات و مناسب و تشخیص مسای

به آن اهداف موجود است  هایی که براي رسیدنمحدودیت

(. طرح درس اهداف مبهم را روشن 2002، )صابریان

کند، و نیز را مشخص می "خواهیمچه می"ساخته و 

 "چگونه یاد گرفتن"را به استاد و  "چگونه آموزش دادن"

چنین با کاهش عوامل آموزد. همرا به دانشجویان می

آورد و بازدارنده، استفاده بهینه از زمان کالس را فراهم می

دهد؛ در در نهایت کارایی و اثربخشی آموزش را افزایش می

صلی ساختار آموزشی و قلب حقیقت طرح درس زیربناي ا

 (.2006آموزش است )قورچیان، 

درسی، فرایند  ينیوبل اعتقاد دارد که طراحی یک دوره   

اي است که با ایجاد پیوندهاي محکم و منطقی نظام یافته

یادگیري و ارزشیابی -هاي یاددهیبین اهداف روش

دهد دانشجویان، میزان موفقیت تدریس را افزایش می

بذرافکن و همکاران  ي(. در مطالعه1997کانون، )نیوبل و 

ن قبل از ادرصد استادان معتقد بودند که معلم 85حدود 

یاز به تدوین تدریس جهت تسهیل در فرایند آموزش ن

ن کبذراف ي(. در مطالعه2002 افکن،طرح درس دارند )بذر

% 85 ( این نکته گزارش شده که تقریبا2005ًو همکاران )

دارند که طرح درس باعث بهبود فرایند اساتید اعتقاد 

آموزش شده است. مطالعات مختلفی در مورد طرح درس 

در کشور به انجام رسیده است؛ اکثر این مطالعات طرح 

هاي یک استاد توانمند عنوان ترین ویژگیدرس را از مهم

توان به مطالعات مظلومی و اند که در این زمینه میکرده

(، 2002ید صدوقی یزد )مظلومی، همکاران در دانشگاه شه

مبارکی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

دانشگاه علوم ( و گشمرد و همکاران در 2008)مبارکی، 

( اشاره کرد. مطالعات 2011، پزشکی بوشهر )گشمرد

ي طرح درس انجام شده محدودي در مورد تحلیل محتوا

گرفته  توان به مطالعات انجاماست که از آن جمله می

توسط جوکار و همکاران در دانشگاه شهید صدوقی یزد 

علوم  (، جعفري و همکاران در دانشگاه2009)جوکار، 

، دلگشایی و همکاران در (2009پزشکی تبریز )جعفري، 

بخش ( و نیک2011شکی ایالم )دلگشایی، دانشگاه علوم پز

بخش، و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی بابل )نیک

ره کرد. با توجه به اهمیت تدوین طرح درس و ( اشا2010

انجام تدریس بر اساس آن، مهارت در تدوین صحیح آن 

شود. در این راستا، این مطالعه به یک ضرورت قلمداد می

هاي ارائه شده توسط اساتید منظور ارزیابی طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به انجام رسید، تا با 

ین ارش طرح درس، مشکالت موجود تعینگ يبررسی نحوه

هاي مناسب از جمله شده و با استفاده از استراتژي

ی، ضمن اصالح این مشکالت و هاي آموزشبرگزاري دوره

مین یادگیري نیز تأ-ي فرایند یاددهیها، مسیر ارتقاکاستی

 گردد. 

 ها مواد و روش

ي اعضاي مقطعی، از کلیه_ي توصیفیدر این مطالعه     

مامایی و -ي: پزشکی، پرستاريهات علمی دانشکدهأهی

-بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که در نیم

در این دانشگاه مشغول  1390سال دوم سال تحصیلی 

تدریس بودند و حداقل یک طرح درس ارائه کرده بودند 

خواسته شد که طرح درس خود را به دفتر مطالعات و 

ارسال  ها( دانشکدهEDO) آموزش پزشکی يتوسعه

-أت علمی جدیدالتدریس و اعضاي هینمایند؛ اساتید حق

الورود از مطالعه خارج شدند و اساتیدي که در طول همان 

وارد  ،سال تحصیلی اقدام به تدوین طرح درس کرده بودند

نفر  48طرح درس از  72مطالعه شدند. در نهایت تعداد 

طرح درس  48)آوري شد علمی دانشگاه جمع هیأتعضو 

طرح درس از  13مامایی، -ي پرستارياز دانشکده

ي طرح درس از دانشکده 11پزشکی،  يدانشکده

ها هاي آموزشی دانشکدهها در گروهبهداشت(. طرح درس

ساخته مورد ارزیابی اولیه لیست محققبر اساس یک چک

هاي نهایی به قرار گرفت و سپس جهت بررسی و تحلیل

آموزش دانشگاه ارسال گردید. این  يتوسعهمرکز مطالعه و 

لیست از دوازده قسمت شامل اطالعات عمومی، قالب چک

طرح درس، هدف یا اهداف کلی، اهداف میانی، اهداف 

  یادگیري، -هاي یاددهیهاي آموزشی،روشتخصصی،حیطه

 يوسایل و امکانات آموزشی، تکالیف دانشجویان، نحوه
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یخ جلسه تشکیل شده بود که ارزشیابی، منابع درسی و تار

اي شامل بلی، خیر و در قالب یک طیف سه گزینه

تاحدودي طراحی گردیده بود. روایی محتوایی آن با نظر 

علمی  هیأتریزي درسی و اعضاي برنامه يکمیته ياعضا

آموزش و در طی جلسات متعدد  يمرکز مطالعات و توسعه

ستفاده از ضریب ن نیز با اآیید قرار گرفت. پایایی أمورد ت

یید گردید. پس از اینکه طرح أت (α=73/0آلفاي کرونباخ )

لیست مذکور مورد ارزشیابی نهایی ها بر اساس چکدرس

ها ساي دانشکدهؤدست آمده به رهقرار گرفت، نتایج ب

بازخورد داده شد تا به صورت محرمانه در اختیار اعضاي 

رس خود علمی قرار داده شود و از وضعیت طرح د هیأت

ها، حلیل و بررسی طرح درسمطلع گردند. در هنگام ت

ضمن حفظ اطالعات فردي مدرسان، نتایج به صورت 

شد. یر سطوح و مراکز بازخورد داده میمحرمانه به سا

با  SPSSافزار نرم 16ي نسخهدست آمده در هاطالعات ب

 هاي آمار توصیفی تحلیل گردید. استفاده از شاخص

 ها یافته
استاد  50طرح درس مربوط به  72تعداد  در مجموع      

مامایی و بهداشت -ي پزشکی، پرستارياز سه دانشکده

لیست ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنجا که چک

بررسی گردید  مؤلفه 864بود، در نهایت  مؤلفه 12داراي 

مورد( مطابق با اصول و  629% آنها )73نگارش  يکه نحوه

گونه مشکلی نداشتند. نتایج رت گرفته بود و هیچقواعد صو

ها نشان داد که اصول نگارش حاصل از ارزیابی طرح درس

%، 81بهداشت  ينویسی در دانشکدهدر طرح درس

به  %69پزشکی  ي% و دانشکده72پرستاري  يدانشکده

هاي مورد مؤلفهاز بین  طور کامل رعایت شده است.

ت عمومی و مشخص بودن بررسی، مشخص بودن اطالعا

% 98اهداف داراي بهترین وضعیت بودند که به ترتیب در 

ها رعایت شده بودند. از طرف دیگر، طرح درساز % 90و 

ها و بندي کالس بر اساس سرفصلهاي زمانمؤلفه

متناسب بودن طرح درس با قالب طرح درس مصوب در 

و  %35وضعیت نامناسبی قرار داشتند که به ترتیب در 

 ها رعایت شده بودند. در جدول % از طرح درس44

هاي مورد ارزیابی در طرح مؤلفهیک وضعیت  يشماره

 ها نشان داده شده است. درس اساتید به تفکیک دانشکده

 

 

 

 

 

 

لفه های مورد ارزیابی در نگارش طرح مؤ -1 شماره جدول

 علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هیأتدرس اعضاء 
 

 یفرد

 

های مورد  مؤلفه

 ارزیابی

 وضعیت طرح درس ها

دانشکده 

 پزشکی

N= 13 

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

N=48 

دانشکده 

 بهداشت

N=11 

وضعیت کلی 

 دانشگاه

N=72 

مشخص بودن  1

 اطالعات عمومی

)%100 (13 )%100 (  48 )%90 (10  (98%) 71 

متناسب بودن طرح  2

درس با قالب طرح 

 درس مصوب

)%70 (9 )%26 (  13 )%90 (  10  (44%) 32 

مشخص بودن هدف یا  3

 اهداف کلی

)    %92 (12 )%87 (  42 )%100(   11  (90%) 65 

مشخص بودن اهداف  4

 میانی

)%85 ( 11 )%70 (  34 )%90 (  10  (76%) 55 

مشخص بودن اهداف  5

 ویژه

)%46  (6 )%82 (  40 )%60 (  7  (74%) 53 

-مشخص بودن حیطه 6

 های آموزشی

)%54  ( 7 )%60 (  29 )%100 (  11  (65%) 47 

-مشخص بودن روش 7

 های تدریس

)%85 (11 )%77 ( 37 )%60 (  7  (76%) 55 

مشخص بودن منابع  8

 درسی

)%54 ( 7 )%75 (  36 )%90 (  10  (74%) 53 

مشخص بودن تکالیف  9

 دانشجویان

)%70 (9 )%85 ( 42 )%90 (  10  (85%) 61 

 یمشخص بودن نحوه 10

 ارزشیابی

)%77 (8 )%85 (  42 )%80 (  9  (82%) 59 

مشخص بودن وسایل و  11

 امکانات آموزشی

)%77 (8 )%72 (34 )%100 (  11  (74%) 53 

بندی کالس بر زمان 12

 اساس سرفصل ها

)%54 (7 )%35 (  17 )%10 ( 1  (35%) 25 

 629 (%73)  107 (%81)  414 (%72)  108 (%69) وضعیت کلی  13

 هیأت ياعضا از %100که  ها نشان دادچنین یافتههم

انی را براي تدریس مطالب علمی دانشگاه، روش سخنر

% 20پزشکی  يانتخاب کرده بودند که در مورد دانشکده

% همراه با پرسش و پاسخ 70موارد همراه با بحث گروهی، 

)یادگیري بر مبناي حل  PBL% همراه با روش 10و 

پرستاري و  يله( براي تدریس بود، در مورد دانشکدهأمس

پرسش و  با %40همراه با بحث گروهی،  %30مامایی 

% از 5از روش یادگیري به کمک همتایان و  %2پاسخ، 

 يروش ایفاي نقش استفاده شد و در مورد دانشکده

با پرسش و  %60% همراه با بحث گروهی و 4بهداشت 

پاسخ بود. بیشترین میزان استفاده از وسایل کمک 

علمی مربوط به ویدئو  هیأت يآموزشی در بین اعضا

 يبه لحاظ نحوهبرد بود. وایت نت ویپروژکتور، پاورپو

 يت علمی دانشکدهأهی ي% از اعضا70ارزشیابی دانشجو، 

% 70پرستاري و مامایی و  ي% اساتید دانشکده67پزشکی، 

هاي تکوینی )کوئیز، بهداشت از آزمون ياساتید دانشکده

اند. ...( براي ارزشیابی دانشجو استفاده نمودهترم ومیان
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 حث ب
شده به هاي ارائهطرح درس يدر پژوهش حاضر، کلیه      

آموزش پزشکی دانشگاه علوم  يمرکز مطالعات و توسعه

ریزي درسی برنامه يپزشکی خراسان شمالی در کمیته

هاي موجود به لحاظ ارزشیابی و بر اساس دستورالعمل

محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این ارزشیابی در 

چنین نتایج این ارزشیابی در اساتید قرار گرفت؛ هم اختیار

قرار  EDCاختیار واحد ارزشیابی و توانمندسازي اساتید 

هاي برگزاري اولویت يگرفت تا تصمیمات بهتري در زمینه

هاي آموزشی اتخاذ نماید. نتایج حاصل از ارزیابی دوره

ها نشان داد که اصول نگارش طرح درس در طرح درس

درصد موارد  73علوم پزشکی خراسان شمالی در دانشگاه 

ج مورد بررسی، نتای مؤلفهرعایت شده است. از بین دوازده 

مشخص بودن اطالعات عمومی، که ارزیابی نشان داد 

مشخص بودن هدف یا اهداف کلی و مشخص بودن تکالیف 

ین وضعیت بوده و در اکثر طرح دانشجویان داراي بهتر

شده است. از طرفی عناصر ها این موارد رعایت درس

ها و متناسب بندي کالس بر اساس سرفصلمربوط به زمان

هایی مؤلفهبودن طرح درس با قالب طرح درس مصوب 

هاي ارائه شده بودند که بیشترین نقصان را در طرح درس

داشتند و بیش از نیمی از اساتید این موارد را در نگارش 

ارزیابی طرح  يدهطرح درس رعایت نکرده بودند. با مشاه

مورد  يعلمی سه دانشکده هیأت يهاي اعضادرس

هاي اساتید مطالعه، مشکالت مشاهده شده در طرح درس

توان گفت که پزشکی بیشتر بوده بنابراین می يدانشکده

   رصت کمتري براي نوشتن طرح درساساتید بالینی ف

بخش و نیک يگذرانند که این نتیجه با نتایج مطالعهمی

 کاران در دانشگاه علوم پزشکی بابل مطابقت داردهم

منصوریان و همکاران  ي(. نتایج مطالعه2010بخش، )نیک

دهد در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نشان می

که در اکثر موارد، اشکاالت موجود در تدوین طرح درس 

 يمربوط به مقدمه، افعال اهداف کلی و ویژه، نحوه

منابع بوده است که فقط در مورد اهداف  يهارزشیابی و ارائ

 يویژه و منابع درسی با نتایج طرح درس اساتید دانشکده

(. در پژوهش 2002خوانی داشت )منصوریان، پزشکی هم

انجام شده توسط اکابریان و همکارانش در دانشگاه علوم 

کیفیت طرح  يهاي ارتقاپزشکی بوشهر پیرامون روش

فرم از پیش تهیه شده طرح  يهدرس نیز، تدوین و ارائ

درس بر اساس استانداردهاي توافق اکثریت اساتید بود که 

 يبا نتایج این مقاله در مورد طرح درس اساتید دانشکده

(. در 2009خوانی نداشت )اکابریان، پرستاري و مامایی هم

ترین شده توسط دلگشایی و همکاران شایعپژوهش انجام 

بندي اهداف هاي آموزشی، طبقهاشتباهات مربوط به حیطه

هاي و روش ارزشیابی دانشجویان بود که در مورد حیطه

پزشکی  يآموزشی با نتایج طرح درس اساتید دانشکده

هاي خوانی داشت. بیشترین نقصان مربوط به حیطههم

ها و قوانین کالس، برنامه مربوط به مشخص بودن سیاست

شروع کالس و  ریزي براي آمادگی دانشجویان قبل از

 وظایف و تکالیف دانشجویان بود که با نتایج این مقاله 

هاي مربوط به اهداف چنین حیطهخوانی نداشت. همهم

کلی و روش تدریس داراي باالترین امتیاز و بهترین 

باشد. وضعیت بودند که هم راستا با نتایج این پژوهش نمی

درصد مدرسان  7/40دلگشایی و همکاران،  يدر مطالعه

در طرح درس خود وظایف و تکالیف دانشجویان را 

 85 ،مشخص نکرده بودند، در حالی که در این مطالعه

درصد اساتید این مورد را در طرح درس خود لحاظ کرده 

 جعفري و همکاران يدر مطالعه (.2011بودند )دلگشایی، 

پزشکی تبریز  يدانشکده( در میان اساتید بالینی 2009)

بیشترین نقصان مربوط به روش ارزشیابی دانشجو و اهداف 

از  مؤلفهکلی بوده است در حالی که در این مطالعه این دو 

درصد  90وي که وضعیت مطلوبی برخوردار بوده به نح

 82ارزشیابی و  يهاي خود شیوهاساتید در طرح درس

 يدر مطالعه د.درصد نیز اهداف کلی را بیان کرده بودن

 ي% اعضا100بخش و همکاران، انجام شده توسط نیک

علمی از روش سخنرانی براي تدریس استفاده کرده  هیأت

هاي گروهی و پرسش و پاسخ اجرا بودند که بیشتر با بحث

علمی بالینی از  هیأت يشد، درصد محدودي از اعضامی

هاي جدیدتر تدریس مثل یادگیري بر مبناي حل روش

نمایند و بیشترین وسایل کمک له نیز استفاده میأمس

نت بود که یآموزشی مورد استفاده ویدئو پروژکتور و پاورپو

(. 2010بخش، خوانی داشت )نیکبا نتایج این مطالعه هم

علمی  هیأت يکالنتر و همکاران، اعضا يدر مطالعه

امتیاز الزم را  دانشگاه در خصوص تعیین تاریخ جلسه

خوانی داشت که با نتایج این مطالعه همکسب نکردند 

ارزشیابی -(. از جدیدترین تدابیر آموزشی2000)کالنتر، 

            میان ترم وکوئیز،  :ضرورت امتحانات تکوینی مانند

باشد این نوع ارزشیابی بخشی از فرایند تدوین برنامه می

شود که به طور بازخوردهاي الزم را براي محسوب می

    سازد دربرنامه فراهم می يهکمک به رشد و توسع

نیمی از استادان  بخش و همکاران تقریباًنیک يمطالعه

 يعلمی بالینی و کلیه هیأت يعلوم پایه و اکثریت اعضا

پزشکی از این امتحانات استفاده نکرده بودند استادان دندان

بخش، خوانی نداشت )نیکهم يکه با نتایج این مطالعه

 هیأت يیکی از وظایف اصلی اعضا جایی که(. از آن2010
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علمی دانشگاه داشتن طرح درس مکتوب در شروع هر ترم 

ریزي بیشتري جهت باشد الزم است برنامهتحصیلی می

گردد ل و مشکالت متعددي که مانع ارائه آن مییرفع مسا

م یصورت گیرد تا نوشتن طرح درس به کارهاي روتین و دا

هاي این محدودیت از علمی تبدیل گردد. هیأت ياعضا

علمی  هیأتتوان به عدم همکاري برخی اعضاي مطالعه می

ها در قالب اساتید بالینی( در تدوین طرح درس )خصوصاً

 ينها به دفاتر توسعهآتعیین شده و در اختیار قرار دادن 

 آموزش جهت بررسی و تحلیل اشاره کرد. 

 گيری نتيجه
 يوا و نحوهبا توجه به نتایج پژوهش، کیفیت محت   

علمی  هیأت يهاي ارائه شده اعضانگارش طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حد نسبتاً قابل 

هاي تدوین شده از قبول ارزیابی شد، اما تعداد طرح درس

جانب مدرسان در وضعیت مناسبی نبود و تعدادي از 

اساتید در نگارش طرح درس و ابالغ آن به دانشجویان، 

ي آموزش هاي آموزشی و مرکز مطالعات و توسعهگروه

نگاري کرده و در این زمینه مشارکتی ادانشگاه سهل

علمی  هیأتنداشتند. مشارکت و همکاري اساتید و اعضاي 

در تدوین اصولی طرح درس و اجراي صحیح آن براي 

یادگیري موضوعی است که به نظر _افزایش فرایند یاددهی

شود. لذا پیشنهاد ساس میضرورت آن بیش از پیش اح

آموزش پزشکی،  يمرکز مطالعات و توسعه که شودمی

ریزي هدفمند در مورد بازبینی و تدوین و اجراي یک برنامه

ارزشیابی طرح درس مدرسان را به صورت ساالنه در 

سازي طرح چنین به منظور یکپارچهاولویت قرار دهد. هم

ها قرار نشکدهها یک قالب واحدي را در اختیار دادرس

          ه بیشترین اشکاالت مربوط طرح نجایی کآدهد. از 

که گردد پیشنهاد می ،پزشکی بود يهاي دانشکدهدرس

 اي براينویسی به صورت دورهکارگاه آموزشی طرح درس

 الورود و خصوصاً اساتید بالینی برگزار گردد.اساتید جدید

 تشکر و قدردانی 
سپاس و تشکر  وسیله مراتبنویسندگان بدین     

 يها، اعضادانشکده EDOن والؤصمیمانه خود را از مس

 يریزي درسی مرکز مطالعات و توسعهبرنامه يکمیته

           هیأت علمی دانشگاه ابراز يآموزش پزشکی و اعضا

 نمایند. می
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Abstract: Lesson plan is one of the key factors in teaching – learning process. In fact, lesson 

plan is the main fundamental of education and the central to the teaching. Hence, a content 

analysis of the lesson plans was conducted by faculty members of North Khorasan University of 

Medical Sciences (NKUMS). In this cross - sectional study, 72 lesson plans developed by 

NKUMS faculty members at the second semester in 2011-2012 were analyzed, and the data were 

collected by the researcher-made checklist included 12 effective items of lesson plan; afterwards, 

data were analyzed through descriptive test using SPSS software, version 16. Among three 

schools studied, health school’ lesson plans (81%) were more favorable situation. In total,  

general information defined (98%) and goals defined gained the highest scores among the 

components evaluated, whereas Scheduling classes based on curriculum (35%) and writing in 

format of lesson plan approved (44%) gained the lowest score. Based on the research findings, 

the quality of content and writing lesson plans presented by NKUMS faculty members was 

acceptable. As we observed weaknesses and defects, therefore, it can be recommended that the 

Education Development Center (EDC) prioritize the developing and implementation of the 

purposeful planning about evaluating of lesson plans annually. 
 

Keywords :  Assessment, Curriculum, Lesson Plan, Educational Content. 
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