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 بسمه تعالی

  

 (lesson planراهنمای تدوین طرح درس )

 

برنامه درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، آموزشهای  :(curriculum planning) برنامه درسی

آشکار و پنهان اطالق می گردد که به وسیله آنها فراگیر تحت هدایت موسسه آموزشی دانش الزم را به دست می 

 آورد،مهارتها را کسب می کند، گرایشها و ارزشها را در خود تغییر می دهد.

   (curriculum planning lesson plan)برنامه ریزی و تدوین طرح درس 

 و مناسب گامهای و مراحل به معین دوره یک در درسی ی مادهطرح درس، عبارت است از تقسیم محتوای یک 

 اداست آن اساس بر که کند می طراحی را تدریس چارچوب درس طرح . آموزش نتایج و هدف اساس بر مشخص

دوین آگاهی از چگونگی تدر هنگام تدریس با هدفی مشترک و مشخص به یک سو حرکت می کنند.  دانشجو و

 ای است. طرح درس نشانگر مهم برازنده یک مدرس حرفه

 قسمت اول هر طرح درس شامل موارد زیر است:

  

 (Daily lesson planطرح درس روزانه )

است که مدرس از پیش برای رسیدن به یک یا چند طرح درس روزانه شامل پیش بینی مجموعه فعالیت هایی 

 هدف آموزشی در یک جلسه تدریس، تدارک می بیند. این پیش بینی باید به سواالت زیر پاسخ دهد:

 فراگیران چه چیزی باید یاد بگیرند؟  -1

 چه روشهایی برای تدریس مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؟  -2

 فراگیران چگونه ارزیابی خواهند شد ) ابزار ارزیابی و نوع سؤاالت (   -3

 زمانی که فراگیران آموزش خواهند دید ) برنامه زمانی( چقدر است؟   -4
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 عرصه آموزش کجاست ؟)مکانی که فراگیران در آن آموزش خواهند دید ( -5

 مخاطب برنامه )فراگیران( چه کسانی هستند؟ -6

 طرح درس : یمزایا

  .فعالیت های آموزشی را نظم دهد 

 . باعث می شود که مدرس از روشها و فنون مناسب تدریس استفاده نماید 

  .وظیفه مدرس و فراگیران رامشخص کند 

  .توجه مدرس را به انتخاب روشهای مناسب آموزش جلب می نماید 

 .ارزشیابی فراگیران توسط مدرس را آسان می کند 

  .باعث می شود که مدرس و فراگیران با اعتماد بیشتری سرکالس درس حاضر شوند 

  

 تدوین طرح درس :

 رعایت مراحل و نکات زیر برای تدوین یک طرح درس خوب الزم و ضروری است:

    تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی -1

  کمک آموزشی تحلیل و تعیین محتوا ، روش و وسیله -2

 نظام ارزشیابیتحلیل و تعیین  -3

                                                                     گام اول : تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی

هدفهای آموزشی، بیان کننده وضعیت مطلوب یادگیرنده در یک رویداد آموزشی هستند. هدفهای مفید و قابل 

 یح و قابل فهم، قابل مشاهده و اندازه گیری و توصیفی از نتایجمحور) مخاطب یادگیرنده( ، صرفراگیروصول باید 

 یادگیری باشند.
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 :مراحل نگارش هدفهای آموزشی

هدفهای کلی آموزشی اهدافی هستند که باید در پایان یک دوره آموزشی  تعیین هدف یا هدفهای کلی : -1

شی ه مدرس انتظار دارد، در اثر آموزتحقق یابند. به عبارت دیگر هدفهای کلی آموزشی حاوی نتایجی هستند ک

 می دهد و فعالیتهایی که آنها برای یادگیری به عمل می آورند عاید آنان گردد. فراگیرانکه به 

 هدفهای میانی از هدفهای کلی سرچشمه می تبدیل اهداف کلی به اهداف میانی )رئوس مطالب( : -2

ز تعیین و بیشتری دارند. پس ا سبت به هدفهای عینی جامعیتگیرند، اما نسبت به آنها محدودتر و مشخص تر، و ن

نوشتن موضوع درس، طراح باید عناوین فرعی موضوع درس را مشخص سازد، ترتیب و توالی مناسب عناوین 

 فرعی همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

 گوارشآناتومی دستگاه  : مثال 

ی عینی هدفهای آموزش اهده: )اهداف رفتاری(:تبدیل هدفهای میانی به هدفهای عینی و قابل مش-3

به آن دسته از هدفها گفته می شود که نوع رفتار و قابلیتهایی را که انتظار داریم دانشجو پس از یک فعالیت 

 یقاد مشاهده(، شرایط و معیار دقآموزشی به آنها برسند، مشخص می کنند. در هدفهای رفتاری عملکرد )رفتارمور

ند و از چه چیزهایی می تواند یا نمی تواند استفاده ک فراگیرعبارت دیگر مشخص کنیم که ه ب باید مشخص شود .

. ساباب ، بدون استفاده از ماشین حیا در کجا و در چه زمانی باید مهارت الزم را کسب کند. مثال با استفاده از کت

د از چهار سه مور مثالمنظور از معیار )درجه موفقیت( حد نصابی است که بر اساس آن رفتار ارزشیابی می شود . 

ویژگی مخاطب، صحت ،بدون غلط . برای طرح هدفهای رفتاری رعایت چهار  %07مورد ، در عرض دو دقیقه ،

      می باشد. فعل رفتاری، شرایط و معیار و درجه موفقیت، ضروری

هدفهای رفتاری در طبقه های مختلف یادگیری قرار می گیرند و متناسب با ه بندی سطوح یادگیری :طبق

پیچیدگی و ماهیت سطوح مختلفی را در بر می گیرند . دانشمندان تعلیم و تربیت هدفهای تربیتی را در سه حیطه 
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 معلومات و دانش آن ماهیت ی شودتقسیم بندی کرده اند . تغییراتی که در اثر تعلیم و تربیت در ذهن ایجاد م

 حیطه"ها ، نگرشها و احساسات مربوط می شود در ارزش به که آنچه. اند داده قرار "شناختی حیطه" در است

 جای داده اند. "حرکتی –حیطه روانی "و آنچه که با مهارتهای حرکتی ارتباط پیدا می کند در  "عاطفی

فرایندهای اساسی تفکر یا سطوح یادگیری درحیطه شناختی به ترتیب عبارتند  ( :cognitive حیطه شناختی) 

 از: 

ساده ترین سطح شناخت بوده و شامل آن دسته از آموخته هاست که بیشتر با  (:knowledgeدانش ) -

امور است. نمونه هدفهای رفتاری  دانش شامل یادآوری )بازخوانی وبازشناسی( حافظه سروکار دارد.

 . ،بیان کند و ...ند، نام ببردعبارتنداز: تعریف کطبقه دانش 

عبارتست از توانایی فرد در پی بردن به معنی و مفهوم یک :Comprehension)درک/فهمیدن ) -

مطلب و بیان آن با استفاده از کلمات و جمالت خود می باشد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه فهمیدن 

تمیز دهد،توضیح دهد،خالصه کند،بازنویسی کند، شرح دهد عبارتنداز: ترجمه کند، مثال بزند،حل کند، 

 و ... .

دراین سطح یادگیری عمق بیشتری نسبت به فهمیدن پیدا  (:(applicationکاربرد یا بکاربستن  -

توانایی به کاربستن قوانین، اصول و روشها را در موقعیت جدید و بدون این که به او راه فراگیر کرده و 

دست می آورد. برای سنجش توانایی فراگیر درکاربرد باید او را درموقعیتی قرارداد حلی داده شود، را ب

 شبیه به آنچه درگذشته آموخته است نباشد. "که عینا

 و... . داندازه گیری کن محاسبه کند،کشف کند، نمونه هدفهای رفتاری طبقه کاربرد عبارتند از: تغییردهد،

تن مطلبی شکس این سطح از یادگیری وتفکر برتوانایی فرد به تقسیم و (:analysisتجزیه وتحلیل ) -

به اجزاءکوچکتر و تشکیل دهنده آن و همچنین درک روابط بین اجزاء و نحوه سازمان یافتن آن تاکید 

 دارد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه تجزیه عبارتنداز: تفکیک کند،جدا کند،با نمودار نشان دهد و... .
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عبارتست از توانایی درهم آمیختن و به هم پیوند زدن اجزاء به منظور ایجاد  (:synthesisترکیب) -

یک کل جدید می باشد. نتایج یادگیری در این سطح، ارائه راه حل های جالب و ابتکاری و خالق می 

 باشد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه ترکیب عبارتنداز: طبقه بندی کند، نمودارتهیه کند،گروه بندی کند

 و...

شامل قضاوت درباره ارزشها، روشها، اطالعات، ساخت ها وحتی شیوه  (:Evaluationارزشیابی) -

های مواجهه با مسائل و مشکالت مختلف می باشد. یادگیری و تفکر در این سطح زمانی صورت می 

کلیه سطوح قبلی را طی کرده و پشت سر گذاشته باشد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه فراگیر پذیرد که 

 ارزشیابی عبارتنداز: مقایسه کند، نتیجه گیری کند، انتقادکند، داوری کند و ... . 

حیطه عاطفی شامل رفتار هایی است که به عالیق، احساسات، ارزشها،  (:affectiveحیطه عاطفی) -

طف مربوط می شود. حیطه عاطفی هم مانند هدفهای حیطه شناخی دارای طبقاتی است که نگرشها،اخالقیت وعوا

 از ساده به پیچیده تنظیم یافته است.این طبقات عبارتند از:

در این سطح منظور آن است که فرد نسبت به وجود پدیده ها و یا  (:receivingدریافت یا توجه ) -

محرکات آگاه و حساس بوده و مایل به دریافت یا توجه به آنها باشد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه دریافت 

 عبارتنداز: می پرسد، انتخاب می کند ، بادقت گوش می دهد و... .

در اینجا فرد به اندازه کافی انگیزه دارد به طوری که نه تنها مایل به توجه  (:respondingواکنش ) -

بلکه فعاالنه توجه می کند. نمونه هدفهای رفتاری طبقه واکنش عبارتنداز: پاسخ می  کردن است،

 ... .  و دهد می گزارش کند، می دهد،کمک می کند،موافقت می کند،بحث 

ه در این طبقه قرار می گیرند از ثبات و پایداری کافی رفتارهایی ک (:valuingارزش گذاری ) -

 ی کندکند، منظم م تغییر می دهد، اصالح می طبقه عبارتنداز:برخوردار است. نمونه هدفهای رفتاری این 

 و... .
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در این سطح ارزشهایی که پیش از آن در سلسله مراتب ارزشی فرد جایگاهی داشته اند تبلور ارزشها:  -

ده فرد طبق ارزشهایی که درونی کر .ونی برخوردار است سازمان می یابدکه از ثبات دربه صورت نظامی 

 نفوذ تحت :عبارتنداز ارزشها تبلورثبات عمل می کند.نمونه هدفهای رفتاری طبقه  است به شیوه ای با

 قضاوت می کند و ... . کند، می داوری دهد، می قرار

 طبقات اصلى این طبقه بندى عبارتست از: ( :Psychomotorحرکتی)-حیطه مهارتی یا روانی-

هماهنگى حرکات  (،accuracy)، دقت (independent performance)تقلید، اجراى مستقل

(coordination of actions)  و عادى شدن(normality) . 

 گام سوم : تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسایل آموزشی

 ونگیچگ باید مدرس یادگیری می پردازد. در این بخش  -بخش دیگر طرح درس به توصیف فرایند یاددهی

 مبانی و انتخاب دالیل استفاده، مورد تدریس سازی،روشهای انگیزه و ارتباط ایجاد وروردی، رفتار آزمون اجرای

سی وگروه آموزشی، وسایل و رسانه های مورد استفاده، کال مدل چگونگی و داده توضیح را روشها این  نظری

نحوه جمع بندی مطالب، چگونگی ارزشیابی و نحوه ارائه فعالیتهای تکمیلی و تعیین تکلیف را توضیح دهید. مسلم 

است که اگر محتوا، روش و وسایل متناسب با هدفها انتخاب و تنظیم نشوند ، حتی اگر هدفهای آموزشی دقیق و 

 را به آنچه که باید برسند، هدایت نخواهد کرد. فراگیرانم شده باشند فعالیتهای آموزشی هرگز خوب تنظی

با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده شدن جوامع بشری، نیازهای فردی اجتماعی نیز پیچیده تر می  روش تدریس :

ایه به کسب علوم و فنون در س شود و برای ارضای نیازهای پیچیده احتیاج به علوم و فنون پیچیده تر می باشد.

کارگیری روشهای مفید و مؤثر، جدید و کارآمد در آموزش امکان پذیر است. روش تدریس استاد کلید یادگیری 

دانشجو است. روش تدریس با توجه به اهداف رفتاری و موضوع درس مفاهیم، اصول و قوانین هر علم ، ارتباط 

ه و نگرش آنها، انطباق با زمان آموزش و ... انتخاب می شود. مدرس به هنگام با مسائل روز توانایی فراگیران ، عالق
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ارائه درس از یک روش به تنهایی استفاده نمی کند.بلکه در جریان ارائه درس آمیخته ای از آنها را به کار می 

ادی، رگیرد. روشهای تدریس شامل : بحث گروهی، پرسش و پاسخ ، طرح مسئله، آموزش گروهی ،آموزش انف

-E) ،آموزش از طریق اینترنت SKILL LABروش نمایش کلینیکی، روش شبیه سازی و 

LEARNING   ) .و... می باشد 

وسایل آموزشی به کلیه تجهیزات و امکاناتی اطالق می شود که می توانند در محیط  مواد و وسایل آموزشی :

آموزشی شرایطی را به وجودآورند که در آن شرایط ، یادگیری سریعتر، آسانتر، بهتر ، بادوامتر و موثرتر صورت 

ه، موالژ ، وتر ، تختبگیرد.انواع وسایل کمک آموزشی نور تاب و غیر نور تاب شامل:رسانه های نوشتاری، کامپی

ماکت ، پروژکتور اورهد ، پروژکتور اسالید، ویدئو پروژکتور و... می باشد. به طور کلی عوامل مؤثر در انتخاب 

قابلیت رسانه  -4روشها و فنون آموزشی  -3ویژگیهای مخاطبان  -2نوع هدفهای آموزشی  -1رسانه ها عبارتند از: 

اقتصادی  -8عملی بودن و سهولت کاربرد  -0کیفیت فنی هنری  -6یت رسانه جذاب -5برای انتقال پیام مورد نظر 

 بودن. 

ارزشیابی تعیین میزان موفقیت و شایستگی یک برنامه ،یک درس و ... در دستیابی به آهداف آن می  ارزشیابی:

باشد.با توجه به حیطه تعیین شده برای هر هدف نوع ارزشیابی و سوال )کوتا ه پاسخ ،جورکردنی، پاسخ شفاهی، 

کنفرانس و سمینار ،OSCE،مصاحبهانشجو مانند گزارشات آزمایشگاهی،صحیح و غلط، تشریحی، نتایج کار د

توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح ها بر اساس اهداف میتعیین می شود. آزمون دانشجویی و... (

ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف فراگیران( و آزمون آمادگی فراگیران( مرحله

 پایانی یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط فراگیران( برگزار گردد. 
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ف ت و ضعاین قسمت بعد از اتمام تدریس و برای پی بردن به نقاط قو (: evaluation-Self)  خود ارزیابی

آن انجام می گیرد و مدرس به ارزیابی و تحلیل فرایند تدریس می پردازد و نتایج آن را برای بهبود بخشیدن در 

  .د استفاده قرار می دهدمراحل بعدی مور

در این قسمت منابع مورد استفاده شامل کتابهای مرجع ،مجالت، وب سایت ها و غیره به ترتیب اهمیت  منابع:

 .درج خواهد شد

 


