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  :مقدمه

نيازهاي فردي در حال تغيير مي باشد . علم روز به روز رو به افزايش است جامعه در حال تغيير است،

  .در سطح خرد و كالن تغييراتي ايجاد نماييم خودريزي  ما نيز همراه اين تغييرات بايد در برنامه

اگر ما دانشكده و دانشگاه را به صورت يك مجموعه در نظر بگيريم مشاهده مي كنيم كه كاركرد آن 

طي فرآيندي خاص ...) دانشجويان و (به صورت يك نظام است يعني با دريافت يك مجموعه درونداد 

. به بازده با برون داد و دانش آموختگان موردنظر بايد دست يابد...) تجهيزات و روشهاي تدريس و (

براي مشاهده كاركرد يك نظام به ظواهر امر نبايد اكتفا نمود بلكه بايد در پي شناخت عواملي بود كه 

  .در كيفيت كاركرد نظام يا زير نظام ها نقش تعيين كننده اي ايفا مي نمايد

اين است كه از چه الگويي براي برنامه ريزي  Course planو  lesson planهدف اصلي از نوشتن 

  .در آموزش استفاده مي كنيم) تدوين، اجرا، ارزشيابي و ارتقاء(درسي 

طرح برنامه ريزي درسي يا طرح درس توصيف كتبي فرآيند طرح ريزي يك برنامه درسي يا يك 

كند، دانشجو را فعال كرده و فرد تقيد ايجاد مي در درس است كه عنصر حياتي تدريس مي باشد و 

هدفهاي مهم را روشن و از توجيهات غلط جلوگيري مي كند نظم منطقي . هنر معلم را نشان مي دهد

را ايجاد كرده و محرك معلم و دانشجويان مي باشد و راهي براي ايجاد انگيزه بوده و راه شناخت 

  .را نشان مي دهد ،اهداف تعليم

  .احل زير توجه مي كنيمبراي طراحي منظم درسي به مر

  تعيين موضوع آموزشي عنوان كلي يا عناوين درس) 1

  گروه هدف ) 2

  )اهداف كلي، جزئي، رفتاري(تعيين اهداف ) 3

  روشهاي تدريس) 4
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  وسايل و تجهيزات آموزشي ) 5

  فعاليتهاي دانشجو) 6

  )تكويني و تكميلي(ارزشيابي ) 7

  :توضيحات

  : موضوع آموزشي) 1

  .آموخته مي شوديعني آنچه كه 

  : گروه هدف) 2

  .با ذكر مشخصات فراگيران و تعداد آنها مشخص مي شود

  :تعيين اهداف) 3

بتواند به آن دسته از اهداف آموزشي كه به صورت عبارتهاي كلي بيان مي شود و بايد : اهداف كلي

ي كه بايد در در هدف كلي تغيير مطلوب. اين سوال پاسخ دهد براي چه چيزي برنامه ريخته مي شود

رفتار دانشجويان ايجاد شود را مشخص مي كند و از افعالي مانند فهميدن، دانستن، ارج نهادن، فكر 

  .خلق كردن استفاده مي شود و كردن، قدرداني كردن، آشنا شدن، شناختن

اهداف جزئي از تجزيه اهداف كلي به دست مي آيند ولي نسبت به هدفهاي كلي، : اهداف جزئي

ف جزئي مقاصد را اهداهدف كلي جهت را مشخص مي كند در حالي كه . و مشخص ترندمحدودتر 

د در نتيجه داراي جنبه هاي عملي بيشتري بوده و داراي حاالتي صريح، روشن و نمشخص مي ساز

  .واضح مي باشند

  . پس از مشخص شدن اهداف كلي و تجزيه آن به اهداف جزئي، اهداف رفتاري مطرح مي گردد
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رفتارهاي ويژه عيني يا هدف اجرائي به آن دسته از هدفها اطالق مي شود كه نوع : رفتارياهداف 

رفتار و قابليتي را كه انتظار داريم دانشجو پس از يادگيري مطلب خاص به آنها برسد مشخص مي 

  .سنجش مي باشد و كنند و قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن

ار جزء اساسي زير كه اختصار مرشد گفته مي شود را رعايت براي نوشتن يك هدف رفتاري بايد چه

  .نمايد

  .رفتار عيني كه دانشجو در طول دوره آموزشي كسب مي كند: محتوا) الف

  .همان عمل يا قابليتي است كه بروز آن را از دانشجو انتظار داريم: رفتار) ب

ار نهايي را با ذكر شرايطي كه راي پيشگيري از تعبيرهاي متفاوت، گاهي الزم است رفتب: شرايط) ج

امكانات، محدوديتها، تحت چه (مايليم تحت آن شرايط دانشجو به هدف دست يابد را مشخص كنيم 

  ...)شرايطي و 

  : كه همان معيار سنجش مي باشد )معيار(درجه مورد انتظار ) د

  :براي تعيين اهداف رفتاري، رفتارهاي ويژه عيني بايد به نكات زير توجه شود

با در نظر گرفتن هدف كلي، دانش و توانش و نگرش هايي را كه انتظار مي رود دانشجو در پايان ) لفا

  .كسب نمايد را ليست كنددوره 

  آنچه ليست مي شود بايد از اجزاي هدف كلي باشد و نه چيزي كمتري يا بيشتر از آن) ب

  .تعيين نمودفعاليتهاي موردنظر را بايد به صورت رفتاري و قابل رويت ) ج

به گونه اي مختلف طبقه بندي هدفهاي آموزشي بسيار متنوع هستند و براي سهولت مطالعه، آنها را 

معروفترين طبقه بندي از هدفهاي آموزشي به وسيله گروهي از متخصصان آموزشي و . اندكرده

روه را به عهده ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تهيه شده و به نام بنجامين اس، بلوم كه سرپرستي اين گ

   .داشته، معروف گشته است
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  .در اين طبقه بندي هدفهاي آموزشي ابتدا به سه طبقه كلي به صورت ذيل تقسيم شده اند

  Cognitive domainحوزه شناختي  )الف

 Affective domain) نگرشي(حوزه عاطفي ) ب

  Psychomotor domain حركتي  -حوزه رواني ) ج

  

  :همكاران در شش طبقه كلي طبقه بندي كرده اندبلوم و را  حوزه شناختي

   Applicationكاربرد      Comprehensionفهم      Knowledgeدانش 

  Evaluationارزشيابي        Synthesisتركيب   Analysisتجزيه و تحليل 

  :دانش) 1

آموخته ها جنبه حفظي دارد و متضمن به ياد سپردن و يادآوري مطالب  در اين سطح از يادگيري،

  .مانند نام ها، جداول، طبقه بندي ها، روشها و نظاير آن بدون ايجاد تغيير در آنهاست

  :درك و فهم) 2

يادگيري در سطح ادراك مستلزم توانايي به خاطر سپردن و درك مطلب و ارائه آنها با عباراتي است 

ندان ارتباطي كه دانشجو شخصاً مي سازد بدون اينكه قادر باشد ميان آن مطلب با مطالب ديگر چ

  .برقرار كند

  :كاربرد) 3

در اين طبقه دانشجو قادر است اصول علمي و معلومات كسب شده و در شرايط و پديده هاي جديد و 

  .موقعيت هاي عملي بدون اينكه هيچگونه راه حلي ارائه شود به كار گيرد
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  :تجزيه و تحليل) 4

ردن و تجزيه مطالب به اجزا تشكيل دهنده يادگيري در حد تجزيه و تحليل مستلزم توانايي خرد ك

اين طبقه تجزيه و تحليل كل ديدن است . آنها در مشخص ساختن ارتباط آن اجزا با يكديگر است

  .ولي نوآوري ندارد

يادگيري در حد تركيب مستلزم توانايي اتصال و به هم گروه زدن و تركيب مجدد تجارب پيشين ) 5

  .جديد و بديعيا مواد نو است همراه با نتيجه 

  :ارزشيابي) 6

كساني كه به اين سطح از مهارت رسيده اند مي توانند درباره . عالي ترين سطح حيطه شناختي است

بر اساس معيارها يا ضابطه هاي مناسب داوري آگاهانه انجام ... ارزش كارها، انديشه ها، بيانيه ها و 

  .دهند

غيير نگرشها، عواطف، عاليق و ارزشها مي شوند آن قسمت از اهداف آموزشي كه سبب ت حوزه عاطفي

  :طبقه، طبقه بندي كرده اند 5را كراتول و بلوم در 

       Responstvityدادنپاسخ        Recevityدريافت كردن 

   Organization of valuesسازمان دادن به ارزشها         Valuingارزش گذاردن 

  Characterizationتبلور در شخصيت 

  :دريافت) 1

شامل رفتارهايي است كه از وجود پديده خبر مي دهند و ميل به تحمل در برابر شنيدن يا ديدن آن 

  .را نمايان مي سازند
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  )واكنش(پاسخ دادن ) 2

پس از دريافت و توجه به يك پديده از فراگير انتظار مي رود كه گامي فراتر نهد و احساس خود را 

  حبت كردن با افراد مختلففعاالنه نمايان سازد مثل كسب لذت از ص

  )ارج نهادن(ارزش گذاري ) 3

رفتار شخص نشان دهنده داشتن يك . اشخاص براي اشيا يا پديده ها يا رفتارها ارزش خاصي قائلند

ارزش هاي باالتر و داراي ثبات بيشتر شخص را نسبت به آن پديده يا . عقيده يا گرايش با ثبات است

  .رفتار متعهد مي كند

  دهي ارزشهاسازمان) 4

در اين سطح، شخص پس از اينكه ارزشها را در خود پذيرفت ناگزير خواهد بود كه اين ارزشها و 

  .ارزشهاي ديگر را به نحوي با يكديگر تطبيق و سازماندهي كند

  تبلور در شخصيت) 5

در اين سطح شخص داراي نظامي از ارزشها مي شود كه رفتار وي را براي مدتي طوالني كنترل مي 

  .كند تا اين كه نوعي شخصيت در وجود او پديدار شود

  :طبقه مي باشد 7طبق طبقه بندي سيمپسون داراي  حركتي –حوزه رواني 

   setآمادگي يا آمايه              Preceptionادراك 

   Mechanismمكانيزم        Guided responseپاسخ هدايت شده 

   Adaptationانطباق     Complex overt responseپاسخ پيچيده آشكار 

  Origination ابتكار

در اين حيطه اهدافي قرار دارند كه تفكر و تعلق از يك طرف و توانمندي ها و مهارتهاي جسمي از 

مهارتهاي عملي در زمينه هاي باليني و كلينيكي، كارهاي . طرف ديگر در آن دخالت دارند
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هدفهاي تربيتي در اين حيطه را طبقه بندي  Daveدوه . را شامل مي شود... ي، جراحي و آزمايشگاه

  كرده

  مشاهده و تقليد ) 1

در اين مرحله دانشجو به مشاهده رفتار استا دخود كه مشغول انجام مهارت مورد نظر است مي 

او ترتيب وقوع حركات، رابطه موجود بين آنها و محصول نهايي رفتار خود را به دقت مشاهده . پردازد

  .مي كند

  اجراي عمل مستقل ) 2

در اين مرحله سطح يادگيري اندكي باالتر رفته و به مرحله اجراي آگاهانه تر عمل مي رسد و ميزان 

  .وابستگي دانشجو به استاد كمتر مي شود و نظارت استاد همچنان ادامه مي يابد

  دقت در عمل) 3

نباشد اما در اين مرحله اجراي عمل در مرحله قبل ممكن است از سرعت و دقت كافي برخوردار 

  .سرعت، ظرافت و دقت بيشتر مي شود

  هماهنگي حركات) 4

  يعني برقرار هماهنگي بين مجموعه اي از اعمال با رعايت نظم و كارآيي الزم 

  عادي شدن عمل) 5

  .پردازدطي اين مرحله دانشجو به طور خودكار به انجام دادن كارهاي دقيق و موزون مي 

و اهداف حيطه  (Head)شناختي جنبه نظري و فكري دارد به آنان سر يطه از آنجا كه اهداف ح

حركتي كه  –و اهداف حيطه رواني  (heart) ي چون سبب تغيير نگرش مي شوند به آن قلبفعاط

  .معروفند Hمي گويند كه به سه  (hand)جنبه مهارتي دارند را دست 
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  روشهاي تدريس

براي انتخاب روشهاي تدريس بايد خط مشي آموزشي و محتواي آموزش مشخص و متناسب با هدفها 

روشها  ،محتوي ،د اما انتخاب فعاليتهااگر هدفهاي آموزشي دقيق و صريح باشن. انتخاب و تنظيم شود

به آنچه كه بايد برسند هدايت نخواهند  و شيوه هاي آموزشي صريح و منظم نباشد هرگز دانشجويان

  .شد

روشهاي آموزشي در سالهاي اخير دستخوش تحوالت عمده اي شده اند و روشهاي سنتي آموزش به 

به عنوان فرآيند ياددهي و يادگيري شناخته  وسيله سخنراني جاي خود را به روشهايي داده است كه

مي شوند كه از طريق آن استاد يادگيري دانشجويان را بسيار تسهيل مي كند كه هر كدام از روشها 

كه ... و  GDL, Small group, PBL پروژه، ،مانند سخنراني. با محاسن و معايبي همراه مي باشند

  .پرداخت به توضيح آنها خواهيم آتي در جزوات آموزشي

  وسايل و تجهيزات آموزشي) 5

در طراحي سيستماتيك آموزشي بايستي دقيقاً ليست مواد و سايلي كه مورد استفاده قرار مي گيرند 

  :در انتخاب مواد و وسايل آموزشي بايستي به عوامل زير توجه داشت. از قبل تهيه گردد

  تواناييها و سوابق فراگيران -

  آموزشينوع و تعداد هدفهاي  -

  سايل با منظور و هدف موردنظروتناسب مواد و  -

  مواد و وسايل موجود -

  امكانات مالي -
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  فعاليتهاي دانشجو) 6

به موضوع درس، موقعيت كالس، وضع و . تشخيص كار و فعاليتي كه بايد توسط دانشجو انجام شود

پيشنهاد نمود به مواردي مانند بنابراين فرمول كلي براي آن نمي توان . نياز دانشجويان بستگي دارد

خواندن بخشهايي از كتاب، ترسيم يك نمودار، شركت در بحث، نوشتن يك گزارش، ترجمه، تمرين و 

  .مي توان اشاره نمود... 

  :جهت تعيين تكاليف براي دانشجويان رعايت نكات زير پيشنهاد مي شود

ر توانايي و عالقمندي هاي گوناگون و به اختالفات فردي دانشجويان از نظدر تعيين تكليف بايد  -1

  .آمادگي آنان توجه داشت و تا حد امكان تنوعي در نوع تكاليف ايجاد كرد

تكليف نبايد در طول دوره آموزشي يكنواخت باشد بلكه بهتر است متنوع باشد تا دانشجويان  -2

  .نسبت به تكليفهاي آينده كنجكاو باشند

كنجكاوي و وصول به نتيجه اي باشد كه در رشد و پيشرفت ارائه تكليف به خاطر ارضاي حس  -3

  .فكري و يادگيري دانشجويان موثر باشد

موثري براي يادگيري و فهم آسان درس باشد و دانشجو را به تفكر و بررسي تكليف بايد وسيله  -4

  . ق گرددراهنمايي كند و او را توانا سازد تا بتواند به حل دشواريهاي مربوط به درس هاي خود موف

هنگام تعيين تكليف بايد مطمئن شد كه دانشجو در تجربه هاي قبلي مشكلي ندارد چون تكليف  -5

  .اصوال يك مساله تازه را به تجربه و معلومات دانشجو مربوط مي سازد

  .تكليف بايد با وقت دانشجويان نيز متناسب باشد - 6

ائه مناسب و مدت مناسب را در نظر داشته اساتيد بايد در ارائه تكليف به دانشجويان زمان ار -7

  .باشند
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استاد بايد خود را موظف و مسئول بداند تا تكاليف دانشجويان را مطالعه نموده و اشكاالت آنها را  -8

اصالح و اظهارنظر نمايد و به دانشجو فيدبك بدهد دانشجو بايد توجيه شود كه انجام تكاليف تعيين 

  .ه جريمه و نه تنبيه ويشده مرحله اي از آموزش است ن

با ارائه تكاليف متعدد و طاقت فرسا نبايد وقت مطالعه دروس را از دانشجو گرفت و باعث دلزدگي  -9

  .او شد

  ارزشيابي تكويني و تكميلي) 7

هنگامي مي توانيم ادعاي شكل گرفتن روند ياددهي و يادگيري را بيان كنيم كه يك سلسله تغييرات 

بايد توجه داشت كه ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي . جويان پديد آمده باشدمطلوب در رفتار دانش

دانشجويان و يا آموخته هاي هر گروهي كه تحت آموزش قرار مي گيرند بايد با توجه به اهداف 

  .آموزشي صورت گيرد

  اهداف ارزشيابي

  قضاوت در مورد برتري در مهارتها و دانش ضروري -

  سنجش پيشرفت در طول زمان -

  رتبه بندي دانشجويان -

  تشخيص مشكالت دانشجويان -

  ارزشيابي تاثير يك دوره آموزشي -

  برانگيختن دانشجويان براي مطالعه -

  :ابزار ارزشيابي

جهت ارزشيابي سطوح يادگيري دانشجويان مي توان از مشاهده مستقيم، مشاهده غير مستقيم، چك 

  .استفاده نمود... مصاحبه ، برگزاري آزمونها و و  log book, port folioليست، پرسشنامه، 
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ارزيابي هر يك حيطه ها با توجه به خصوصيات هر حيطه متفاوت مي باشد متعاقباً توضيحات انواع 

قابل ذكر است كه روش طراحي سواالت چهارگزينه اي . روشهاي ارزشيابي خدمتتان تقديم مي گردد

  .قبالً حضورتان ارائه شده است

در طول دوره آموزشي به منظور هدايت پيشرفت تحصيلي و شناسايي قوت و ضعف : كوينيارزشيابي ت

  .انجام مي شود... دانشجويان و يا 

هدف از اين ارزشيابي . در پايان يك دوره و مقطع آموزشي انجام مي شود: ارزشيابي پاياني يا تراكمي

  .نوشت افراد تأثير داردرس قضاوت در مورد فرد يا گروه يا موسسه مي باشد و نتايج آن در
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