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مقدمٍ:
ػٌاسیَی آهَصؿی یا عشح تذسیغ تشای ًخؼتیي تاس دس ػال  9998تَػظ"فشاًىلیي تَتیت" هغشح ؿذ ٍ
تش ایي اػاع لضٍم تشًاهِ سیضی ٍ ػاصهاًذّی فشایٌذ یاددّی – یادگیشی هَسد تأویذ لشاس گشفت .عشح دسع
تِ ؿىل اهشٍصی آى ،دس ػال  9951تِ ٍػیلِ سٍاى ؿٌاع تشخؼتِ اهش تؼلین ٍ تشتیت "تٌداهیي .اع .تلَم"
ؿىل گشفت ٍ دس ػال  " 9961ساتشت گلیضس" ًظشات تىویلی خَد سا دس اداهِ دیذگاّْای تلَم هغشح وشد
وِ تا تِ اهشٍص هَسد تَخِ تشًاهِ سیضاى ٍ ّذف گزاساى آهَصؿی ٍ دػت اًذسواساى تؼلین ٍ تشتیت دس ػغح
خْاى تَدُ اػت.
دس ایشاى ػاتمِ اػتفادُ سػوی اص عشح دسع تِ دِّ گزؿتِ تشهی گشدد .دس ایي صهاى عشح دسع ،تِ
ػٌَاى اتضاسی واسآهذ دس صهیٌِ تىٌَلَطی آهَصؿی ،تِ هٌظَس افضایؾ ویفیت ًظام آهَصؿی وـَس ؿٌاختِ
ؿذُ ٍ تا ّذف تشًاهِ سیضی ٍ ػاصهاى دادى تِ هدوَػِ فؼالیتْای هؼلن دس استثاط تا ّذفْای آهَصؿی،
هحتَای دسع ،سٍؽ ّای تذسیغ ٍ اسصؿیاتی آهَصؿی تَاًائیْای فشاگیشاى ،تشای هذت صهاى هـخق ،هَسد
اػتفادُ لشاس گشفت.
اوًاع طرح تدریس:

تشًاهِ ٍ فؼالیت ّای
عشاحی ؿذُ تشای دٍسُ

 طرح دوره Course Plan

(تشم) آهَصؿی

عشح فؼالیت ّای

 طرح درس روزانه Lesson Plan

آهَصؿی وِ دس یه
خلؼِ (والع) آهَصؿی
اًدام هی ؿَد

فرآیىد طراحی آمًزشی ي تديیه بروامٍ:
یىی اص الگَّای اكلی طراحی آموزشی ،الگَئی اػت وِ عشاحی آهَصؿی سا دس لالة چْاس هشحلِ اػاػی
پیـٌْاد هی ًوایذّ .ش وذام اص ایي هشاحل خَد داسای اخضاء هختلفی اػت:
مرحلٍ ايل  :تؼیین و تدوین اهداف آهَصؿی ،یؼٌی پاػخ ایي وِ " :تشای چِ چیضی تایذ تشًاهِ سیختِ
ؿَد؟ "
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تؼیین هدف کلی آموزشی:
تؼییي ّذف ولی یه تشًاهِ آهَصؿی یا یه دسع ً ،مغِ ػشآغاص سًٍذ عشاحی تشًاهِ یا دسع اػت ٍ تا
هـخق ؿذى آى هی تَاى گام ّای تؼذی سا تشداؿت.
منابغ تؼیین هدفهای آموزشی
ؿٌاخت دلیك هٌاتغ تؼییي ّذفْای آهَصؿی ،تِ اػاتیذ دس خْت تذٍیي ّذفْای هٌاػة ووه هی ًوایذ.
ایي هٌاتغ ػثاستٌذ اص ً :یاص خاهؼِ ،دیذگاّْای هتخللاى ،اسصؿْا ٍ تاٍسّای خاهؼًِ ،یاصّای داًـدَیاى
هدف کلی آموزشی
تِ آى دػتِ اص اّذاف آهَصؿی وِ داًـدَ لثل اص دٍسُ آهَصؿی فالذ آى تَدُ ٍ اػتاد اًتظاس داسد داًـدَ
دس پایاى دٍسُ آهَصؿی تِ آى دػت یاتذ اّذاف آهَصؿی اعالق هی ؿَد (اّذاف ولی آهَصؿی تا ٍاطُ ّایی
هاًٌذ ؿٌاخت ،آؿٌایی ٍ تؼلظ تیاى ؿذُ ٍ تشًاهِ سیضاى سا تشای سػیذى تِ اّذاف سفتاسی ّذایت هی وٌٌذ).
برای تؼیین هدف کلی باید
 -9اص ٍظایفی وِ یادگیشًذُ دس آیٌذُ خَاّذ داؿت آگاُ تَد.
 -1استثاط هٌغمی تیي ّذف ولی دسػی ٍ حشفِ آیٌذُ ٍخَد داؿتِ تاؿذ
افؼالی برای اهداف کلی
فْویذى ،داًؼتي ،تِ واستشدى ،اسج ًْادى ،گَؽ دادى ،فىش وشدى ،خلك وشدى ،لذسداًی وشدى ،آؿٌا ؿذى،
ؿٌاختي.
تبدیل هدف کلی (هدف نهایی) به هدفهای جسئی (مرحله ای آموزشی )
ّ oذفْای خضئی یا هشحلِ ای آهَصؿی ،اص ّذفْای ولی ػشچـوِ هی گیشًذٍ ،لی ًؼثت تِ ّذفْای
ولی ،هحذٍدتش ٍهـخق تشًذّ .ذف ولی ،خْت حشوت سا هـخق هی وٌذ ،دسحالی وِ ّذف
خضئی هماكذ سا هـخق هی ػاصد ٍ دس ًتیدِ داسای خٌثِ ّای ػولی تیـتشی تَدُ ٍداسای حاالتی
كشیح ،سٍؿي ٍ ٍاضح هی تاؿٌذ.
تبدیل هدف جسئی ( هدف مرحله ای ) به اهداف رفتاری ( اهداف اجرائی ) یا رفتارهای ویژه
ػینی
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 oسفتاس ٍیظُ ػیٌی یا ّذفْای اخشائی تِ آى دػتِ اص ّذفْا اعالق هی ؿَد وِ ًَع سفتاس ٍ لاتلیتی
ساوِ اًتظاس داسین داًـدَ پغ اص یادگیشی هغلثی خاف تِ آًْا تشػذ ،هـخق هی وٌٌذ ٍ لاتل
هـاّذُ وشدى ،ؿٌیذى ،لوغ وشدى ٍ ػٌدؾ هی تاؿٌذ.
چهار جسء اساسی یک هدف رفتاری
محتوا :سفتاس ػیٌی اػت وِ داًـدَ دس عَل دٍسُ آهَصؿی وؼة وٌذ ( چِ واسی سا تایذ اًدام دّذ؟)
رفتار(فؼل رفتاری)ّ :واى ػول یا لاتلیتی اػت وِ تشٍص آى سا اص داًـدَ اًتظاس داسین (اًتظاسات آهَصؽ
دٌّذُ اص فشاگیش).
شرایط :تشای پیـگیشی اص تؼثیشّای هتفاٍت ،گاّی الصم اػت سفتاس ًْایی سا تا روش ؿشایغی وِ هایلین تحت
آى ؿشایظ داًـدَ تِ ّذف دػت یاتذ هـخق وٌین .ایي ؿشایظ ػثاستٌذ اص:
امکانات :داًـدَ دس ٌّگام ػولىشد چِ ٍػایل ٍهٌاتؼی دس اختیاس خَاّذ داؿت( وتاب  ،خضٍُ ،هتي
تَكیفی ،هاؿیي حؼاب ،هَاسد هَسد ًیاص خاف ٍ )...
محدودیتها :داًـدَ دس ٌّگام ػولىشد اص واستشد چِ ٍػایل ٍ هٌاتؼی هحشٍم خَاّذ تَد(تذٍى اػتفادُ
خضٍُ ،تذٍى اػتفادُ ّیچ هٌثؼی ،تِ عَس هؼتمل).
اوضاع و احوال :تحت چِ ؿشایظ یا اٍضاع ٍ احَالی ( دس ودا  :والع ،آصهایـگاُ ،تیواسػتاى ٍ ٍ )...تا
حضَس چِ وؼاًی ( اػتادّ ،وتایاىً ،اظش ٍ اسصیاب) تِ ػولىشد خَاّذ پشداخت .تؼضی اص داًـدَیاى چٌاًچِ
دسهَلؼیتی لشاس گیشًذ وِ تؼادل سٍحی خَد سا اص دػت تذٌّذً ،وی تَاًٌذ تِ عَسػادی سفتاس وٌٌذ ،هثالً
حضَس دس خوغ ،یا فضاّای ػشد یا گشم دس سفتاس اٍ اختالل ایداد هی وٌذ.
درجه مورد انتظار ( سطح اجرا -مؼیار ) :هٌظَس اص ػغح اخشا ،حذ ًلاتی اػت وِ تشاػاع آى ،سفتاس
ًْایی ٍ هیضاى هَفمیت فشاگیش دس سػیذى تِ اّذاف آهَصؿی اسصؿیاتی ٍ ػٌدیذُ هی ؿَد .دس ٍالغ هؼیاس
ًـاى هی دّذ وِ تا چِ هیضاى اص خغا یا ًملاى لاتل لثَل تلمی هی ؿَد ٍ تشاػاع آى هی تَاى پیـشفت ٍ
ؿایؼتگی داًـدَ دس هشحلِ ٍ صهاى هؼیي سا تشسػی ًوَد .دس هؼیاس اص هَاسدی هاًٌذ هحذٍدُ ّای صهاًی (
دس ػشم دٍ دلیمِ ٍ) ،تؼذاد پاػخ ّای كحیح (  7هَسد اص  91هَسسد  ،حذالل یه الگَ ٍ ، )...دسكذ ( تا
 %81كحتٍ )،یظگیْای ػولىشد ( تا دسگشفتي وَچىتشیي اخضای ّش هشحلِ ٍ )...اػتفادُ هی ؿَد.
 اّذاف سفتاسی تایذ تا دس ًظشگشفتي حیغِ ّای یادگیشی ًَؿتِ ؿَد .تش اػاع عثمِ تٌذی تٌیاهیي تلَم
اّذاف سفتاسی دس ػِ حَصُ عثمِ تٌذی هی ؿًَذ:
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 .9حیطة شناختی( )Cognitive Domainوِ اّذاف ایي حیغِ ػغَح داًؾ (،)Knowledge
دسن ( ،)Comprehensionواستشد ( ،)Applicationتدضیِ ٍ تحلیل ( ،)Analysisػٌتض ٍ
تشویة ( ٍ )Synthesisاسصؿیاتی ٍ لضاٍت ( )Evaluationسا دس تش هی گیشد.
 .1حیطة ػاطفی( )Affective Domainػغَح اّذاف حیغِ ػاعفی ؿاهل

تَخِ

ٍدسیافت( ،)Receivingپاػخ دّی( ،)Respondingاسصؽ گزاسی( ،)Valuingػاصهاى دّی
اسصؿْا (  ٍ )values Organizationتثلَس اسصؿْا دسؿخلیت ( )Value complexهی تاؿذ.
 .3حیطة روانی-حرکتی(  ) Psychomotor Domainػغَح اّذاف ایي حیغِ ؿاهل هـاّذُ ٍ
تملیذ ) ،(Observation and Imitationاخشای هؼتمل )Performance
 ،(Independentدلت دس ػول)ّ ،(Accuracy of Performanceواٌّگی حشوات
) ٍ (Coordination of actionsػادی ؿذى ػول ).(Mastery
مرحلٍ ديم  :تحلیل آموزشی ،تثذیل ّذف ولی آهَصؿی تِ ّذفْای سفتاسی ٍ ػیٌی وِ تا تَخِ تِ
هؼشفت ٍ داًؾ هَخَد ،اسصؿْا ٍ ًیاصّای خاهؼًِ ،یاصّای داًـدَیاى ٍ فشآیٌذ یادگیشی ،تؼییي ٍ تلشیح
هی ؿًَذ .تؼییي ٍ تؼشیف تداسب ٍ فؼالیت ّای یادگیشی هَسد ًیاص ،تؼییي ًمغِ ؿشٍع (اسصؿیاتی
تـخیلی ٍ ،پیؾ تیٌی سفتاسٍسٍدی) ٍ پایاى تذسیغ.
نمونه هدف رفتاری:
-

اص فشاگیش اًتظاس هیشٍد هماالت هَخَد دس صهیٌِ حاهلگی ًاخَاػتِ سا تذٍى ووه اػتاد ٍ تا سػایت
اكَل ػلوی اسصیاتی عشح ؿذُ دس والع ،اسصیاتی وٌذ
داًـدَ دس پایاى دٍسُ تتَاًذ چْاس سٍؽ تٌفغ هلٌَػی سا تا روش هَاسد واستشد ّشوذام ٍ دس هذت
پٌح دلیمِ تشای والع تیاى ًوایذ
داًـدَ دس پایاى دٍسُ تشای اًدام  CPRدس والع داٍعلة ؿذُ ٍ تا  71دسكذ كحت تش سٍی
تیواس اػتاًذاسد اخشا ًوایذ.
داًـدَ دس پایاى دٍسُ تتَاًذ تا ساٌّوایی اػتاد ٍ دس حضَس والع  4سٍؽ تٌفغ هلٌَػی سا تا 81
دسكذ كحت ،اخشا وٌذ.

مرحلٍ سًم  :گسینش محتوا و تؼیین خط مشی آموزشی ،دس ایي گام تداسب یادگیشی ،هَاد ،هٌاتغ
ٍ سٍؿْا تشای ّواٌّگی ٍ ّذایت هؼیش فؼالیتْا یاددّی -یادگیشی تِ ػَی ّذفْای تؼییي ؿذُ،
اًتخاب هی ؿًَذ ٍ تِ اخشا گزاؿتِ هی ؿَد .گضیٌؾ هحتَا ؿاهل الذاهات صیش خَاّذ تَد:
 هـخق وشدى صهاى خالق تذسیغ -تؼییي ػشفلل هلَب دسع ٍ هٌاتغ تاهیي هحتَا
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 تؼییي هحتَای دسع یا ػٌاٍیي هَسد تذسیغ تا تَخِ تِ ػشفلل ّا ٍ اّذاف آهَصؿی تؼییي اّویت ٍ ویفیت هغالة تؼییي هحتَای ّش خلؼِ تذٍیي خذٍل صهاًثٌذی دس ایي هشحلِ تایذ فشكت الصم تشای توشیي ،اهتحاى ٍ ...هحاػثِ ؿَد ٍ ػپغ هحتَای ػش فلل ّاٍ هثاحث ٍ ػایش فؼالیت ّای دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس عَل ػال ،تِ ٍاحذّای وَچىتش دسػی یا
هحتَای هتٌاػة تا ته ته خلؼات تمؼین گشدد ٍ آهادگی الصم تشای داًـدَیاى دس ّش خلؼِ روش
ؿَد.
 تؼییي ٍػیلِ ٍ سٍؽ؛ هٌظَس اص ساّثشدّای(اػتشاتظی) تذسیغ ،تذتیشی اػت وِ تشای ووه تِتحمك یافتي ّذفّای آهَصؿی تِ واس هیسٍد .اػتشاتظی تذسیغ هـخق هی وٌذ چِ سٍؽ
تذسیؼی ،دس چِ صهاًی تشای چِ هحتَایی دس ًظش گشفتِ ؿَد تا اّذاف آهَصؿی تحمك یاتذ ٍ اص
اهىاًات هَخَد ًْایت اػتفادُ تِ ػول آیذ ٍ سضایت ٍ ػاللوٌذی فشاگیش خلة گشدد.
مرحلٍ چُارم  :تؼیین نظام ارزشیابی ،تؼییي هیضاى دػتیاتی تِ اّذاف ٍ هـخق ػاختي هَاًغ ٍ
ًاسػائیْا ،تا اػتفادُ اص ًتایح اسصؿیاتی(آغاصیي ،تـخیلی ،تىَیٌی ٍ پایاًی).
انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی:

الف) ػیٌی ؿاهل :چٌذ گضیٌِ ای ،خَسوشدًی ٍ كحیح غلظ
ب) تـشیحی (اًـایی) ؿاهل  :گؼتشدُ پاػخ ٍ وَتاُ پاػخ
-

ج)اسصؿیاتی كالحیت ّای تالیٌی تا اػتفادُ اص آصهَى ّای
OSCE
Mini-cex
Direct Observation of Procedural Skills
Log book
…ٍ - Chart Stimulated Recall Oral Examination
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