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  چكيده
تسهيل در يادگيري فراگيران هدف اصلي از تدوين طرح درس، . طرح درس يكي از عوامل مؤثر و كليدي در فرايند آموزش است: مقدمه

هاي ارائه شده توسط مدرسين دانشگاه علوم  پژوهش حاضر با هدف ارزيابي طرح درس. از طريق برقراري يك بستر ارتباطي مناسب است
  .به انجام رسيده است 1388پزشكي ايالم در سال 

درسان دانشگاه علوم پزشكي ايالم در نيمسال اول طرح درس ارائه شده توسط م 108 كليه  مقطعي، -در اين پژوهش توصيفي: ها روش
حيطه مؤثر بر طرح درس بود،  13ليست كه شامل  ها با استفاده از يك چك آوري داده جمع. مورد ارزيابي قرار گرفت 1388و دوم سال 
  .مستقل و آناليز واريانس انجام شد tهاي آماري  ها به كمك آزمون تحليل داده. انجام گرفت

ميانگين  .بود) درصد 12(و پزشكي ) درصد 5/43(هاي بهداشت  هاي ارائه شده به ترتيب مربوط به دانشكده بيشترين و كمترين طرح درس: نتايج
) درصد 4/45(بندي اهداف  ترين اشتباهات مربوط به حيطه آموزشي و طبقه شايع .بود 94/67±57/16هاي ارائه شده  كل نمره ارزشيابي طرح درس

 3/58(ها و قوانين كالس      هاي مربوط به مشخص بودن سياست همچنين بيشترين نقصان مربوط به حيطه. بود) درصد 9/25(بي و روش ارزيا
هاي  حيطه. بود) درصد 7/40(و وظايف و تكاليف دانشجويان ) درصد 6/55(ريزي براي آمادگي دانشجويان قبل از شروع كالس  ، برنامه)درصد

واجد باالترين امتياز و بهترين وضعيت در ) درصد 4/82(و معرفي منابع ) درصد 4/82(، روش تدريس )درصد 9/89( مربوط به اهداف كلي درس
  ).=03/0p(ارتباط معناداري بين رتبه علمي و نمره ارزشيابي طرح درس وجود داشت . هاي مورد بررسي بودند نگارش طرح درس

هاي ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشكي ايالم در حد  درس  نگارشي طرح با توجه به نتايج، وضعيت محتوايي و: گيري نتيجه
نويس استاندارد، زمينه مناسب  هاي پيش هاي آموزشي مرتبط و تدوين فرم شود با برگزاري دوره پيشنهاد مي. قابل قبولي ارزيابي گرديد

  .براي تدوين هر چه بهتر طرح درس در بين مدرسان فراهم شود
  

  طرح درس، استاد، تحليل محتوا، برنامه درسي، نظارت آموزشي: هاي كليدي واژه
  9تا  1 ):1(12؛ 1391فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
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ي آموزشي تسلط ااز اين اطالعات و انتقال مطلوب محتو
كافي ندارند و گاه در امر تدريس دچار مشكل 

يادگيري فراگيران محدود  فرصتاز طرفي ). 1(شوند مي
است و دانش و اطالعات علمي نيز در حال گسترش است 

توانند همه آنچه را كه  و لذا واضح است كه فراگيران نمي
بنابراين آموزش . شود ياد بگيرند ارائه ميآنها  به

تدريس خود دقت داشته اي ان بايد در انتخاب محتودهندگ
اند كه گرايش به  هاي انجام شده نشان داده پژوهش. باشند

هاي منظم و  سمت بهبود يادگيري مؤثر از طريق برنامه
هاي آموزشي  هاي متفاوتي نسبت به دوره دقيق، ديدگاه

؛ يكي از ابزارهايي كه امروزه )2(كند در فراگيران ايجاد مي
نمايد، طرح درس  قابل توجهي در اين زمينه ايفا مينقش 

)Lesson Plan (هاي  تدوين طرح درس از فعاليت. است
تواند تا  اساسي قبل از تدريس براي هر مدرس است و مي

حدود زيادي راه گشاي وي براي ارائه آموزش مؤثر و با 
  ).3(باشد  كيفيت

چه «هاي مبهم را روشن ساخته و  طرح درس هدف
چگونه آموزش « و نيز كند، را مشخص مي »اهيمخو مي

را به دانشجويان  »چگونه ياد گرفتن« را به استاد و »دادن
همچنين با كاهش عوامل بازدارنده، استفاده . آموزد مي

آورد و در نهايت كارايي  بهينه از زمان كالس را فراهم مي
  ).4(دهد و اثر بخشي آموزش را افزايش مي

حقيقت طرح درس زير بناي اصلي ساختار آموزشي و  در
همانطور كه هيچ ژنرالي به اميد . قلب آموزش است

پيروزي، بدون استراتژي طراحي شده به ميدان جنگ 
رود، هيچ مدرسي هم به اميد موفقيت در كالس درس  نمي

. نبايد بدون يك نقشه آگاهانه در كالس درس حضور يابد
مدرسين خيلي خوش  هايي عيتوقبا اين تفاوت كه در م

ها با داشتن  ها هستند، زيرا گاهي ژنرال تر از ژنرال شانس
بازند، اما  طرح نظامي بهتر باز هم در ميدان جنگ مي

مدرسين با داشتن يك طرح درس خوب، تقريباً هميشه در 
نيوبل معتقد است كه طراحي ). 5(كالس موفق خواهند بود

اي است كه با ايجاد  فتهيك دوره درسي، فرآيند نظام يا

هاي  روش ،)اهداف(پيوندهاي محكم و منطقي بين مقاصد 
و سنجش دانشجويان، ميزان موفقيت  ،يادگيري-ياددهي

  ).6(دهد تدريس را افزايش مي
عمالً در وضعيت كنوني در مورد استفاده از طرح  آنچه

درس در نظام آموزش پزشكي كشور مشهود است اين 
طرح درس براي مدرسان و نيز است كه هنوز اهميت 

يكي از . دانشجويان به خوبي مشخص نگرديده است
داليل اين امر ضعف در كاربردي كردن طرح درس است 

ناشي از نگارش نامناسب آن  اندتو كه تا حد زيادي مي
هاي علوم  در اكثر موارد طرح درس در دانشگاه. باشد

پزشكي به ميزان كافي توسط كليه مدرسان تدوين 
شود يا به  د و در مواردي هم كه تدوين ميشو يمن

شود و يا به طور مناسب به مرحله  دانشجويان ارائه نمي
در مطالعات انجام شده در  مثالبه عنوان . آيد اجرا در نمي

، دانشگاه )7(درصد 5/68دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، 
و دانشگاه علوم ) 8(درصد 60علوم پزشكي كرمانشاه، 

مدرسان اقدام به تدوين ) 9(درصد 13/40، پزشكي تبريز
در مطالعه انجام شده در دانشگاه . اند طرح درس نموده

 طرحدرصد مدرسان  8/41علوم پزشكي گرگان تنها 
در ). 10(ها را در اختيار دانشجويان قرار داده بودند درس

 4/60مطالعه صابريان در دانشگاه علوم پزشكي بابل 
رس خود را براساس طرح درصد مدرسان تمام جلسات د
  ).11(اند درس تدوين شده تدريس نموده

طرفي آنچه كه در يك طرح درس بايد نگاشته شود و  از
اي برخوردار  نيز نحوه نگارش عناصر آن از اهميت ويژه

طرح درس بر اساس مقاصد آموزشي و با هدف . است
هاي خاص تدوين  اطمينان پيرامون كسب دانش و مهارت

دن معتقد است مدرسان بايد به ده حيطه در هار  .شود مي
نيازهاي جامعه براي تدوين : هندطرح درس خود پاسخ د

هاي آموزشي، اهداف آموزشي، محتوي آموزشي،  بسته
هاي آموزشي، روش  دهي مطالب، استراتژي سازمان

هاي خاص با هم،  تدريس، ارزيابي فراگير، ارتباط بخش
  ).12(دبستر آموزشي مناسب و مديريت فرآين
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اي در مورد طرح درس در كشور به  پراكنده مطالعات
اكثر اين مطالعات طرح درس را از . انجام رسيده است

هاي يك استاد توانمند عنوان كرده اند كه  ترين ويژگي مهم
هاي مظلومي و همكاران  توان به پژوهش در اين زمينه مي

، مباركي و همكاران )13(در دانشگاه شهيد صدوقي يزد
و گشمرد و ) 14(دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در

اشاره ) 15(همكاران در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
هاي اندكي پيرامون تحليل محتوايي طرح  پژوهش. كرد

توان به  به انجام رسيده است كه از آن جمله مي  درس
مطالعات انجام گرفته توسط جوكار و همكاران در 

در  مكارانعفري و هو ج) 16(دانشگاه شهيد صدوقي يزد
  .اشاره كرد) 9(دانشگاه علوم پزشكي تبريز

توجه به اهميت تدوين طرح درس و انجام تدريس بر  با
اساس آن، مهارت در تدوين صحيح آن يك ضرورت 

در اين راستا، اين پژوهش به منظور . شود قلمداد مي
هاي ارائه شده توسط مدرسين  تحليل محتواي طرح درس

شكي ايالم به انجام رسيد؛ تا با بررسي دانشگاه علوم پز
نحوه نگارش طرح درس، مشكالت موجود تعيين شده و 

هاي مناسب از جمله برگزاري  با استفاده از استراتژي
هاي آموزشي، ضمن برطرف كردن اين مشكالت  دوره

هاي آتي تدوين طرح درس، موجبات ارتقاء  براي دوره
  .ديادگيري را فراهم آور -فرايند ياددهي

  
  ها روش

مقطعي، كليه مدرسان دانشگاه  -در اين پژوهش توصيفي
علوم پزشكي ايالم كه در نيمسال اول و دوم سال 

در اين دانشگاه مشغول تدريس بودند و  1388تحصيلي 
حداقل يك طرح درس ارائه كرده بودند، جامعه پژوهش را 

بر اين اساس به صورت سرشماري . تشكيل دادند
شده در بازه زماني مذكور، طرح درس ارائه  108مجموعاً 

هاي ارائه  ارزيابي طرح درس. مورد بررسي قرار گرفت
شده در كميته ارزيابي طرح درس متشكل از مسؤول 

علمي  هيأتنفر از اعضاي  2واحد برنامه ريزي درسي، 

هاي پزشكي،  دانشكده EDOو مسؤولين  EDCشاغل در 
در . بهداشت، پيراپزشكي و پرستاري صورت گرفت

هاي  اي هر نيمسال تحصيلي پس از تحويل طرح درسابتد
، در زماني معين در EDCتدوين شده توسط مدرسان به 

ها توسط كميته مذكور  طول هر نيمسال اين طرح درس
ارزيابي شده و نتيجه ارزيابي براي استفاده در نيمسال 

پژوهشگر اصلي . بعدي در اختيار مدرسان گذاشته شد
پژوهش به عنوان عضو  در زمان اين كهرغم  علي
مربوطه شاغل بود اما در كميته  EDCدر علمي  هيأت

مذكور عضويت نداشت و در ارائه و يا ارزيابي طرح 
 ليست چكارزيابي با استفاده از يك . ها ذي نفع نبود درس

قسمتي شامل اطالعات عمومي، هدف يا  13محقق ساخته 
وزش اهداف كلي، اهداف رفتاري، رئوس مطالب، حيطه آم

بندي اهداف، استراتژي آموزشي، وسائل كمك  و طبقه
ريزي براي آمادگي دانشجويان قبل از  آموزشي، برنامه

شروع كالس، وظايف و تكاليف دانشجويان، روش 
ها و  بندي دوره و سياست ارزيابي، منابع درسي، زمان

 ليست چكهمچنين اين . قوانين كالس و درس انجام شد
خصوصيات دموگرافيك از قبيل  تي پيرامونسؤاالشامل 

بودن يا نبودن، علمي  هيأتجنس، نوع اشتغال به لحاظ 
روايي محتوايي . رتبه علمي و دانشكده محل خدمت بود

خبره و علمي  هيأتنفر از اعضاي  3با نظر  ليست چكاين 
به  ليست چكمقياس . صاحب نظر در اين زمينه تاييد شد

، ضعيف و اي خوب، متوسط گزينه 4صورت ليكرت 
 1، 2، 3وجود ندارد در نظر گرفته شد كه به ترتيب امتياز 

گرفت؛ از اين رو حداكثر و حداقل  تعلق ميآنها  و صفر به
. و صفر بود 39هاي ارائه شده به ترتيب  نمره طرح درس

تقسيم  39نمره هر طرح درس بر بيشترين نمره يعني 
 شد و مبناي نمره ضرب مي 100شده و حاصل در عدد 

معيار دادن نمره خوب، . در نظر گرفته شد 100ارزيابي 
هاي ارائه شده با توجه  متوسط و ضعيف به طرح درس

 ليست چكت سؤاالبه دستورالعمل طراحي شده در مورد 
به . و بر اساس نظرات كميته ارزيابي طرح درس بود
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هاي ارائه شده،  منظور تعيين وضعيت كلي طرح درس
. ها، تعيين شد عيار طرح درسميانگين كل و انحراف م

هاي با نمره بيشتر از مجموع ميانگين و  براي طرح درس
انحراف معيار، وضعيت خوب، كمتر از تفاضل ميانگين و 
انحراف معيار، وضعيت ضعيف و مابين اين دو مقدار 

بر اين اساس براي . وضعيت متوسط در نظر گرفته شد
متوسط  وضعيت 53-75به باال وضعيت خوب،  76نمره 

وضعيت ضعيف در  52و براي نمره مساوي و پايين تر از
ها با استفاده از نرم افزار  تحليل داده. نظر گرفته شد

SPSS  و آمون آماري  16ويرايشt  مستقل و آناليز
به منظور مقايسه  tاز آزمون آماري . واريانس انجام شد

جنسيت، وضعيت (هاي دوگانه  ميانگين نمرات گروه
و از آزمون آناليز واريانس ) و استخدامي علمي هيأت

  .ها استفاده شد جهت مقايسه ميانگين نمرات دانشكده
  نتايج

. طرح درس مورد ارزيابي قرار گرفت 108در مجموع 
هاي ارائه شده به ترتيب مربوط به  بيشترين طرح درس

 1/23(، پرستاري)درصد 5/43(هاي بهداشت  دانشكده
) درصد 12(و پزشكي ) صددر 3/21(، پيراپزشكي )درصد

از ارائه دهندگان طرح ) درصد 4/20(حدود يك پنجم . بود
 6/80. درصد مربي بودند 6/79ها استاديار و  درس

  . درصد مرد بودند 4/82و علمي  هيأتدرصد عضو 
 هاي ارائه شده  ميانگين كل نمره ارزشيابي طرح درس

ارتباط معناداري بين  tآزمون آماري . بود  57/16±94/67
رتبه ي علمي و نمره ي ارزشيابي طرح درس نشان داد 

)0/16-6/0 CI95%03/0 وp=( گونه  كه هيچ در حالي
بودن و نمره علمي  هيأتاختالف معناداري بين عضو 

ميانگين  )=26/0p(ارزشيابي طرح درس مشاهده نگرديد 
مرد بيشتر از زنان  مدرساننمره ارزشيابي طرح درس 

اما اختالف بين آنها معنادار نبود و اين نمرات به د بو
). =38/0p(بود   91/64±24/15و  59/68±85/16ترتيب 

هاي ارائه  بيشترين ميانگين نمره ارزشيابي طرح درس
به مدرسان دانشكده بهداشت و  شده به ترتيب مربوط

هاي پيراپزشكي، پزشكي و پرستاري بود  سپس دانشكده
كه آزمون آناليز واريانس اختالف معناداري را ) 1جدول (

  )=001/0p< ،89/5f(بين نمرات آنان نشان داد 

 
  تبه علمي، وضعيت استخدامي، جنسيت و دانشكدههاي ارائه شده بر اساس ر وضعيت ارزشيابي طرح درس: 1جدول 

CI95%  مقدارt P تعداد)درصد( ميانگين نمره  

 رتبه علمي  استاديار 22)4/20( 49/20±30/61 03/0  14/2 0/16-6/0
  مربي 86)6/79( 08/15±64/69

 وضعيت استخدامي علميعضو هيأت 87)6/80( 12/15±81/68 37/0 89/0 -4/12-5/3

 علمي غير هيأت 21)4/19( 63/21±34/64

 جنسيت مرد 89)4/82( 85/16±59/68 38/0  -87/0 -6/4-9/11

 زن 19)6/17( 24/15±91/64

7/78-1/705 895/5*F= 001/0* 60/14±46/74 )5/43(47 دانشكده بهداشت 

 پيراپزشكي 23)3/21( 54/18±33/67 3/75-3/59
  پزشكي 13)12( 66/10±14/61 5/67-6/54
  پرستاري 25)1/23( 29/16±79/59 5/66-0/53

  با استفاده از آزمون آناليز واريانس*. 
  

هاي ارائه شده،  درس بر اساس تحليل محتواي طرح 
ترين اشتباهات مربوط به حيطه آموزشي و  شايع

 9/25(و روش ارزيابي ) درصد 4/45(بندي اهداف  طبقه
همچنين بيشترين نقصان مربوط به مشخص . بود) درصد
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، )درصد 3/58(ها و قوانين كالس و درس  نبودن سياست
ريزي براي آمادگي دانشجويان قبل از شروع  عدم برنامه

و مشخص نبودن وظايف و تكاليف ) درصد 6/55(كالس 
هاي مربوط به  حيطه. بود) ددرص 7/40(دانشجويان 

 4/82(، روش تدريس )درصد 9/89(اهداف كلي درس 
نيز حائز باالترين ) درصد 4/82(و معرفي منابع ) درصد

  .نمره و بهترين وضعيت بودند
وضعيت ) درصد 5/18(ها  كمتر از يك پنجم طرح درس

هاي ارائه شده  دو سوم از طرح درس. ضعيفي داشتند
 8/14(توسط و كمتر از يك پنجم وضعيت م) درصد 7/66(

  .از وضعيت خوبي برخوردار بودند) درصد

  
  هاي ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشكي ايالم هاي طرح درس وضعيت ارزيابي حيطه :2جدول 

يف
رد

  

  هـا مـؤلفه
  وجودندارد  ضعيف  متوسط  خوب

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد )درصد(تعداد  )درصد(تعداد
  12)1/11(  4)7/3(  17)8/15( 75)4/69(  اطالعات عمومي 1
  8)4/7(  -  8/23( 97)8/89(  هدف يا اهداف كلي  2
  5)6/4(  1)9(  4)7/3( 98)8/90(  اهداف رفتاري  3
  17)7/15(  9)4/8(  48)4/44( 34)5/31(  رئوس مطالب 4
  17)7/15(  49)4/45(  38)2/35( 4)7/3( بندي اهدافحيطه آموزشي و طبقه 5
  10)3/9(  1)9(  8)4/7( 89)4/82(  استراتژي آموزشي 6
  25)1/23(  7)5/6(  11)2/10( 65)2/60( وسايل كمك آموزشي 7
  60)6/55(  2)8/1(  11)2/10( 35)4/32( آمادگي الزم قبل از شروع كالس 8
  44)7/40(  10)3/9(  9)3/8( 45)7/41( وظايف و تكاليف دانشجويان 9
  23)3/21(  28)9/25(  28)9/25( 29)9/26( )تكويني، پاياني و تاريخ امتحانات( روش ارزيابي 10
  15)9/13(  1)9(  3)8/2( 89)4/82( )اصلي و فرعي(منابع  11
  16)8/14(  2)9/1(  7)5/6( 83)8/76(  بندي  زمان 12
  63)3/58(  5)6/4(  7)5/6( 33)6/30( ها و قوانين كالس و درس سياست 13

  
  بحث

هاي ارائه شده به  در پژوهش حاضر كليه طرح درس
مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم 
پزشكي ايالم در كميته ارزيابي طرح درس و بر اساس 

هاي موجود به لحاظ محتوايي مورد بررسي  دستورالعمل
نتايج اين ارزيابي در اختيار واحد ارزشيابي . قرار گرفتند

گرفت تا در ارزشيابي مدرسان براي قرار  EDCاساتيد 
تعيين مدرسان برتر دانشگاه به عنوان مبنايي از آن 

همچنين واحد توانمندسازي مدرسان اين . استفاده نمايد
مركز نيز از نتايج اين ارزيابي بهره مند شد تا تصميمات 

هاي آموزشي  هاي برگزاري دوره بهتري در زمينه اولويت

  .ذ نمايداختا
عناصر اهداف رفتاري و  ،نتايج مطالعه حاضر با توجه به

گانه  13اهداف كلي حائز بهترين وضعيت در ميان عناصر 
ها و   از طرفي نگارش سياست. طرح درس مدرسان بودند

و آمادگي الزم قبل از شروع كالس  ،قوانين كالس و درس
ترين عناصري بودند كه بيشترين نقصان را در طرح  عمده
ت اترين اشتباه همچنين شايع. داشتند هاي ارائه شده درس

چه در نگارش و چه در محتوا مربوط به حيطه آموزشي 
  .بندي اهداف و روش ارزيابي بود هو طبق

مطالعات بسيار اندكي در كشور پيرامون تحليل طرح 
نتايج مطالعه منصوريان و . درس به انجام رسيده است
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د همكاران در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يز
دهد كه در اكثر موارد اشكاالت موجود در  نشان مي

تدوين طرح درس مربوط به مقدمه، افعال اهداف كلي و 
در ). 3(ويژه، نحوه ارزشيابي و ارائه منابع بوده است

پژوهش انجام شده توسط جعفري و همكاران در ميان 
مدرسان باليني دانشكده پزشكي تبريز، شايعترين اشتباه 

رس در نوشتن اهداف اختصاصي و در تدوين طرح د
. گروه هدف بود كه به صورت مبهم و كلي بيان شده بود

بيشترين نقصان نيز در ذكر پيش نياز، روش ارزيابي 
در پژوهش انجام شده ). 9(دانشجو و هدف كلي بود

توسط جوكار و همكاران در دانشگاه شهيد صدوقي يزد، 
ترتيب در نحوه نگارش طرح درسها بيشترين مشكل به 

مربوط به نامشخص بودن نحوه نمره دهي در ارزشيابي، 
ضميمه نبودن جدول زمان بندي همراه با طرح درس و به 

). 16(كار بردن افعال نامناسب در اهداف ويژه بود
پژوهش انجام شده توسط كريمي و همكاران نيز نداشتن 

ترين  جدول زمانبندي، مقدمه و منابع را به عنوان مهم
هاي تدوين شده توسط  جود در طرح درسمشكالت مو

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي علمي  هيأتاعضاي 
نتيجه پژوهش حاضر در ). 17(يزد عنوان كرده است

برخي ابعاد مشابه و در برخي ديگر مخالف با 
توان در ارتباط با  آنچه مي. هاي اشاره شده است پژوهش

ش طرح اين نتايج عنوان كرد اين است كه شيوه نگار
هاي علوم پزشكي استاندارد واحدي  درس در بين دانشگاه

ها نيز به  ندارد؛ از طرفي فرايند ارزيابي اين طرح درس
هاي مختلفي است، لذا اين موارد موجب بروز نتايج  شيوه

همچنين . آورد مختلف شده و امكان مقايسه را پايين مي
هاي مورد بررسي، وجود  تفاوت در تعداد نمونه

هاي قبلي در ارتباط با طرح درس و ناقص بودن  آموزش
توانند داليل احتمالي  هاي ارائه شده هم مي طرح درس

تفاوت در نتيجه اين پژوهش با مطالعات مشابه در اين 
رسد با توجه به  به عنوان مثال به نظر مي. حوزه باشند

برگزاري چندين دوره آموزشي تدوين طرح درس در 

الم، آن دسته ازعناصر طرح دانشگاه علوم پزشكي اي
درس از جمله اهداف كلي و اهداف رفتاري كه نيازمند 
مهارت در نحوه نگارش هستند به ميزان بسيار خوبي 
رعايت شده اند اما در عناصري كه به نوعي آزادي عمل 

نمايد از جمله روش ارزيابي،  استاد را محدود مي
  .اشتباهات به ميزان بيشتري رخ داده است

نگارش نامتوازن و غير دقيق طرح درس،  ديگر دليلشايد 
حجم كاري زياد مدرسان بخصوص آن دسته كه 

بر اساس مطالعه . هاي مديريتي نيز دارند باشد پست
 88صابريان و همكاران در دانشگاه علوم پزشكي بابل 

با تدوين طرح درس قبل از  علمي هيأتدرصد اعضاي 
ولي حجم كار زياد اند،  شروع دوره آموزشي موافق بوده

  ).11(دانستند را مانع تهيه طرح درس مي
هاي  درصد مدرسان در طرح درس 7/40بر اساس نتايج 

خود وظايف و تكاليف دانشجويان را مشخص نكرده 
توانند با دادن اطالعات الزم در مورد  مدرسان مي. بودند

آنچه كه دانشجو بايد قبل ازكالس انجام دهد، فضاي 
. هاي الزم را در دانشجو ايجاد نمايند ذهني و آمادگي

تشويق دانشجويان به انجام تكاليف و مطالعات به 
صورت گروهي به اثربخشي يادگيري آموزشي كمك 

نمايد؛ چرا كه در اين صورت دانشجويان خود به  مي
توانند به عنوان  يادگيري خواهند پرداخت و مدرسان مي

مطالعات انجام شده  نتايج. كنار آنان قرار گيرند راهنما در
دهد دانشجوياني كه به صورت  در اين زمينه نشان مي

اند،  يادگيري مشاركت داشته -در فرايند ياددهي فعال
بيشتر از كساني كه در فرايند غير فعال آموزشي و بطور 

  ).18(اند اند در امر يادگيري موفق بوده سنتي آموزش ديده
مدرسان در  تالش براي افزايش توجه و مشاركت فعال 

تدوين طرح درس مناسب و اجراي صحيح آن در 
اي را  هاي ويژهكار راههاي علوم پزشكي  دانشگاه

جوكار و همكاران در مطالعه خود برگزاري ). 19(طلبد مي
هاي استاندارد  هاي آموزشي مرتبط، ارائه فرمت كارگاه

 EDCتدوين طرح درس به مدرسان و نظارت دقيق مراكز 
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ين، ارائه و اجراي طرح درس را در تدوين بر چگونگي تدو
هر چه بهتر طرح درس حائز اهميت زيادي عنوان 

در پژوهش انجام شده توسط اكابريان و ). 16(اند كرده
همكاران در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پيرامون 

تدوين و ارائه  ،كيفيت طرح درس نيز يهاي ارتقا روش
استانداردها  فرم از پيش تهيه شده طرح درس بر اساس

  ).20(مورد توافق اكثريت اساتيد بود 
با توجه به پژوهش حاضر و نتايج ساير مطالعات 

شود مركز مطالعات و توسعه آموزش  پيشنهاد مي
مند در  ريزي هدف پزشكي، تدوين و اجراي يك برنامه

به مورد بازبيني و ارزشيابي طرح درس مدرسان را 
   .ساالنه در اولويت قرار دهد صورت

توان به حضور نامنظم  هاي اين پژوهش مي از محدوديت
برخي از اعضاي كميته ارزيابي طرح درس اشاره كرد كه 

. الشعاع قرار داد ها را تحت اندكي كيفيت تحليل طرح درس
همچنين به طور كلي تنها حدود يك چهارم مدرسان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم در بازه زماني انجام پژوهش، 

تدوين و ارائه طرح درس نمودند و از اين رو  اقدام به
هاي مورد بررسي را نيز شايد بتوان به  تعداد طرح درس

  .عنوان محدوديت مطالعه به شمار آورد
گيري واقعي از طرح درس در  شود جهت بهره پيشنهاد مي

در سطح اول پس از برگزاري : سه سطح اقدام شود
تدوين و  هاي آموزشي كاربردي، ضمن تاكيد بر دوره

ارائه طرح درس توسط كليه مدرسان، اطمينان حاصل 
هاي ارائه شده توسط مدرسان به لحاظ  شود طرح درس

در سطح . محتوايي و نگارشي در سطح استاندارد است
دوم با استفاده از نظرسنجي از مدرسان و دانشجويان 

بر اساس طرح درس كالس  انمشخص شود كه آيا مدرس
در سطح سوم با تشكيل جلسات گروهي . كنند را اداره مي

، مدرسان و نفرات ممتاز EDCمتشكل از كارشناسان 
هاي سطح دوم به بحث گذاشته  عدم هماهنگي، دانشجويان

با توجه به تأثيرگذاري مناسبي سطوح دوم و سوم . شود
هايي براي  تواند داشته باشند به عنوان ايده كه مي
همچنين ساختن يك . شوند هاي آينده پيشنهاد مي پژوهش

را ابزار استاندارد در تدوين و ارزيابي طرح درس 
  .در نظر گرفتژوهشي  توان به عنوان يك اولويت پ مي

  
  گيري نتيجه

و نگارش طرح  با توجه به نتايج پژوهش، كيفيت محتوا
هاي دانشگاه علوم  هاي ارائه شده در ميان دانشكده درس

پزشكي ايالم در حد قابل قبولي ارزيابي شد، اما همانطور 
هاي تدوين شده از جانب  كه عنوان شد تعداد طرح درس

مشاركت بيشتر . مدرسان در وضعيت مناسبي نبود
مدرسان در تدوين اصولي طرح درس و اجراي صحيح 

يادگيري  –ايجاد ارزش افزوده در فرايند ياددهي  آن براي
موضوعي است كه به نظر ضرورت آن بيش از پيش 

  .شود احساس مي
  

  قدرداني
نويسندگان بدين وسيله مراتب سپاس و تشكر خود را از 
سركارخانم اكرم فيضي دانشجوي پرستاري و مدير و 
همكاران محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

  .نمايند دانشگاه علوم پزشكي ايالم ابراز ميپزشكي 
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Abstract 
 
Introduction: Lesson plan is one of the key factors in the education process. The main purpose of lesson 
plan is to facilitate teaching and learning by establishing a good communication platform. This study 
performed a content analysis of the lesson plans developed by faculty members of Ilam University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this cross – sectional study, all 108 lesson plans developed by the faculty of Ilam University of 
Medical Sciences in the first and second semesters in 2009 were analyzed. The data was collected by a 
checklist covering 13 dimensions. Data analysis was done using t-test, and ANOVA. 
Results: Maximum and minimum ratios of the lesson plans belonged to schools of health (43.5%) and 
medicine (12%), respectively. The total average score of evaluation of the lesson plans developed was 
67.94±16.57 (out of 100). The most common mistakes were related to objectives (45.4%), and evaluation 
methods (25.9%). The greatest shortcomings were related to dimensions of general and class regulations 
and policies (58.3%), preparation of learners before class sessions (55.6%), and assignments (40.7%). The 
dimensions of objectives in the lesson plans (89.9%), teaching methods (82.4%), and references 
recommended (82.4%) gained the highest scores. There was a significant relationship between faculty 
members’ academic ranks and evaluation scores of their lesson plans (p=0.03, CI95% =0.6-16.0). 
Conclusion: Based on the findings of the study, holding lesson plan workshops and using a standardized 
lesson plan templates could provide an appropriate basis for developing better lesson plans by the faculty. 
 
Keywords: Lesson plan, Content analysis, Faculty, Curriculum, Educational supervision 
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