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راهنماي تکمیل فرمهاي طرح دوره  -طرح درس روزانه
طرح درس یا سناریوي آموزشی چارچوبی را طراحی می کند که براساس آن استاد و دانشجو در هنگام تدریس با هدف مشترك
و مشخص به یک سو حرکت می کنند .آموزش براساس طرح درس به اساتید کمک می کند تا با برنامه مشخص سرکالس
حاضر شوند ،بایدهاي آموزشی را بگویند ،مطالب درسی را مناسب تر ارائه دهند ،تعادلی مناسب میان مطالب درس و طول مدت
دوره برقرار کنند و دانشجویان را بهتر و دقیق تر سنجش و ارزیابی نمایند.
عموما در تدوین برنامه هاي آموزشی دانشكده هاي مختلف Course plan ،یا طرح دوره را به فعالیت هاي آموزشی در طول
یک ترم و  Lesson planیا طرح درس را فعالیت هاي مربوط به یک موضوع درسی یا یک جلسه تدریس تعریف می
نمایند .با وجود تفاوت در شكل و فرمتهاي طرح درس آنچه که مهم و ضروري است توجه داشتن به عناصر برنامه درسی
آموزشی از قبیل هدف ،محتوا و روش آموزش ،مواد و وسایل کمک آموزشی و ارزشیابی می باشد .در تهیه طرح درس باید
عامل زمان و تقسیم بندي مناسب وقت بین هدف ها و فعالیت هاي مختلف مورد توجه قرار گیرد.
عناصر تشكیل دهنده برنامه دوره و طرح درس مشابه بوده و فقط برنامه دوره از کلیت بیشتري نسبت به طرح درس برخوردار
می باشد به عبارتی دیگر زمانی که یک درس را برنامه ریزي نمائیم؛ ابتدا این درس را در قالب طرح درس دوره و براي یک ترم
یا یک دوره برنامه ریزي کرده و از داخل طرح درس دوره طرح درس هاي روزانه آن را بیرون کشیده و برنامه ریزي می نمائیم.
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نگارش طرح دوره:
طرح دوره ) (Course Planعبارت است از :تقسیم محتواي یک ماده درسی در یک دوره معین به مراحل و گام هاي مناسب و
مشخص بر اساس هدف و نتایج مورد انتظار آموزشی که از قبل تعیین شده است .براي تهیه و تنظیم طرح دوره ،مدرسان باید
در ابتداي هر ترم تحصیلی براساس اصول معین بین هدفهاي آموزشی و برنامه هفتگی ،ترتیبی اتخاذ کنند که مجموعه فعالیت
هاي آموزشی به موقع ،بدون وقفه در طول یک ترم یا سال تحصیلی اجرا شود.
مدرس باید کلیه فعالیت هاي طول دوره را به صورت یک جدول زمان بندي شده با درج عنوان اصلی و هدف کلی هر جلسه به
انضمام تاریخ ارزشیابی تشخیصی ،تكوینی و پایانی تهیه و به دانشجویان قبل از شروع و آغاز فعالیت ارائه نماید .آشنایی
دانشجویان از مجموعه فعالیت هاي طول سال به تفكیک جلسه ها و هم فكري آنان با مدرس می تواند اثربخشی تدریس مدرس
و انگیزه یادگیري دانشجویان را دو چندان کند .براي تنظیم چنین جدولی می توان مراحل زیر را به ترتیب طی کرد:

گام اول:
تقویم طرح را باید براي یک ترم تحصیلی با محاسبه تعداد هفته ها ،روزها و ساعت هایی که در طول سال تحصیلی براي
تدریس درس مورد نظر پیش بینی شده است محاسبه و تنظیم کرد.

گام دوم:
پس از مشخص شدن زمان خالص تدریس ،محتواي درس یا عناوین مورد تدریس را نه برحسب کمیت ،بلكه برحسب اهمیت
و کیفیت مطالب و تحقق هدف هاي آموزشی بر کل ساعات و جلسات تقسیم کرد .براي انجام چنین کاري ،الزم است ابتدا
محتواي درس یا عناوین مورد تدریس و سایر فعالیت هاي آموزشی با احتساب فرصت الزم براي تمرین محاسبه شود و سپس
محتواي فصل ها و مباحث و سایرفعالیت هاي در نظر گرفته شده در طول سال ،به واحدهاي کوچكتر درسی یا محتواي
متناسب با تک تک جلسات تقسیم گردد.

گام سوم :
هدف کلی هر جلسه باید با توجه به عنوان درس ،دقیقاً مشخص شود .هر چند نوشتن هدفهاي رفتاري در این جدول،
ضرورتی ندارد اما در نوشتن هدفهاي هر جلسه عالوه بر عنوان درس ،مدرس باید با توجه به قابلیتها و فعالیت هاي مورد نظر
و محتواي درس ،هدف کلی هر جلسه را با زبانی روشن و قابل فهم براي دانشجویان بنویسد.

گام چهارم:
پس از تعیین هدف کلی هر جلسه ،الزم است مدرس فعالیت هاي تكمیلی دانشجویان را که براي تقویت یادگیري آنها الزم
است و فرصت کافی براي انجام آنها در کالس درس وجود ندارد پیش بینی نماید .پیش بینی این نوع فعالیتها و حتی
امكانات و وسایل الزم براي انجام چنین تكالیفی باید دقیقاً مشخص شده باشد؛ مثالً دقیقاً معین شود چه بخش از چه کتاب
یا منبعی مطالعه شود و یا تمرینهاي چه بخشی از کتاب درسی حل گردد یا چه نوع گزارشی با توجه به چه امكاناتی باید
تهیه و نوشته شود .فعالیت هاي تكمیلی باید مكمّل فعالیت هاي کالس و تقویت کننده کیفیت یادگیري دانشجویان شود.
همچنین روش تدریس ،امكانات و موادآموزشی مورد نیاز  ،شیوه ارزشیابی و منابع مورد استفاده براي این دوره باید به
صورت کلی بیان شود.
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ضمناً در طرح دوره یا ساالنه (جدول زمان بندي شده تدریس) ،جلساتی را نیز می توان به تناسب موقعیت و زمان تدریس به
شناخت دانشجویان  ،اجراي ارزشیابی تشخیصی و تكوینی و پایانی و مرور درسهاي گذشته که پیش نیاز درس جدید می
باشند و ترمیم کمبودهاي مشخص شده در ارزشیابی تشخیصی اختصاص داد .پیوست  1نمونه فرم طرح دوره می باشد.

نگارش طرح درس روزانه:
طرح درس ،Lesson planبنیان و اساس تدریس موثر محسوب می شود و به منزله راهنمایی است براي استاد و فراگیر که
به آنها نشان می دهد کجا باید رفت و چطور باید به آن جا رسید .از مزایاي داشتن طرح درس روزانه می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
مزایاي طرح درس روزانه براي استاد:
 برنامه ریزي براي اداره کالس هاي درسی اصوال تمرین خوبی است و نشانه مهارت استاد است.
 طرح درس روزانه سبب می شود که استاد فعالیت هاي ضروري آموزش را به ترتیب و در مراحل و زمان هاي مشخص
و به شیوه اي منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل از آن را در مراحل بعدي آموزش مورد استفاده قرار دهد.
 در طول برنامه هاي آموزشی ،گاهی وقت و تالش زیادي به دلیل تكراري بودن مطالب به هدر می رود و یا حذف
بعضی مطالب ضروري به دلیل کمبود وقت رخ می دهد .طراحی آموزشی از تكرار مطالب بیهوده و حذف موارد
ضروري جلوگیري می کند.
 در جریان تدوین طرح درس استاد فرصت خواهد داشت تا مشكالت احتمالی تدریس را پیش بینی کند.
 طرح درس به استاد کمک می کند تا پیش بینی هاي الزم را براي تهیه و سایل آموزشی و رسانه ها به عمل آورد.
 طرح درس موجب می گردد عوامل اصلی جریان تدریس در نظر گفته شوند و فراموش نگردند.
 اطمینان می دهد که کلیه اطالعات مورد نیاز فراگیران در درس گنجانده شده است.
مزایاي طرح درس براي دانشجو:
 فراگیران را به یاد گیرندگانی خود کفا تبدیل می کند.
 دانشجویان در فرآیند یاددهی و یادگیري شریک می شوند.
 انتظارات و تكالیفی که از دانشجویان انتظار می رود در آن به خوبی مشخص شده است.
 دانشجویان می توانند براي رسیدن به اهداف مشخص شده از ابتداي دوره برنامه ریزي نمایند.
به طور خالصه طرح درسی که خوب تهیه شده باشد می تواند:
فعالیت هاي آموزشی را نظم دهد و وظیفه استاد و دانشجو را مشخص کند.
توجه مدرس را به انتخاب روشهاي مناسب آموزشی جلب نماید.
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ارزشیابی دانشجو توسط مدرس را آسان کند.
باعث می شود که مدرس و دانشجو با اعتماد بیشتري سرکالس درس حاضر شوند.
طرح درس روزانه به شكل هاي مختلفی نگارش می شود .رعایت گام هاي زیر در نگارش طرح درس خوب الزم و ضروري
است.
گام اول :تحلیل وتنظیم اهداف آموزشی جلسه
گام دوم :تحلیل وتعیین محتوا ،روش تدریس و وسیله کمک آموزشی
گام سوم :تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی

گام اول :تحلیل وتنظیم اهداف آموزشی
هدف هاي آموزشی ،بیان کننده وضعیت مطلوب یادگیرنده در یک رویدادآموزشی هستند .هدف هاي مفید و قابل وصول
باید فراگیر محور ،صریح و قابل فهم ،قابل مشاهده واندازه گیري وتوصیفی از نتایج یادگیري باشند.
انواع هدف هاي آموزشی:
 -1هدف هاي کلی General goals
فعالیت هایی که اساتید و فراگیران براي رسیدن به نتایج یادگیري انجام می دهند .خصوصیات مهم هدف هاي کلی:
-1با افعال و عبارات کلی غیر رفتاري ( فهمیدن – درك کردن  -دانستن – آشنا شدن و)...
-2تحقق آن در مدت زمان نسبتا طوالنی
 -3در بردارنده یا انجام فعالیت ها و تجارب متعدد براي دانشجویان جهت رسیدن به هدف کلی
-4در بردارنده یک نتیجه یادگیري
 مثال هدف هاي کلی :فراگیر در پایان دوره آموزشی با بیماریهاي شایع داخلی آشنا شود.
 مثال هدف کلی :آشنایی فراگیران با بیماریهاي عروق کرونر قلب
-2اهداف اختصاصی
اهداف اختصاصی از شكستن و ریز کردن اهداف کلی بدست می آیند و مجموعه اهداف اختصاصی باعث تحقق اهداف کلی می
شوند .مثال اهداف اختصاصی:
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند.
 بیماریهاي عروق کرونر را تعریف نماید.
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 اپیدیمولوژي بیماریهاي عروق کرونر را بفهمد.
 با تظاهرات بالینی بیماریهاي عروق کرونر آشنا شود.
 روش هاي تشخیص بیماریهاي عروق کرونر را درك کنند.
 درمان بیماریهاي عروق کرونر آشنا شود.
انواع اهداف اختصاصی:
 -1متوالی یا پلكانی یا سلسله مراتب :هر هدف جزئی نسبت به هدف جزئی بعدي پیش نیاز است .مثال:
 فراگیر تشخیص بیماري سل آشنا شود.
 فراگیر با درمان بیماري سل آشنا شود.
 -2موازي  :آموختن هدف جزئی براي هدف هاي دیگر پیش نیاز نیست یعنی ارتباط افقی دارند .مثال:
 فراگیر با نظاهرات بالینی بیماري سل آشنا شود.
 فراگیر با نظاهرات بالینی بیماري آسم آشنا شود.
اهداف اختصاصی ترکیبی:
اهداف از دو نوع ارتباط یعنی متوالی و موازي باشند .مثال:
 آشنایی فراگیر با تشخیص بیماري سل ریوي
 آشنایی فراگیر با راههاي درمان بیماري سل ریوي
 آشنایی فراگیر با راههاي تشخیص بیماري تب مالت
 -3اهداف رفتاري )( Objective
انتظارات اساتید برحسب رفتار قابل مشاهده و اندازه گیري در قالب هدف هاي عینی یا اهداف رفتاري بیان می شوند.
مزیت تدوین اهداف رفتاري:
 -1کمک به اساتید براي انتخاب و بكارگیري روش تدریس ،محتوي آموزشی ،وسایل و ابزارهاي آموزشی و روش ارزشیابی
 -2مشخص شدن انتظارات دقیق براي فراگیر
-3قابلیت اندازه گیري هدف هاي رفتاري
-4ایجاد زبان مشترك بین دانشجو ،اساتید و مسئولین
 -5در اختیار داشتن مستندات الزم در صورت تحقق اهداف
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تفاوت اهداف رفتاري با غیر رفتاري
اهداف غیر رفتاري با عبارات مبهم و غیر قابل اندازه گیري بیان می شوند .مثال:
 فراگیر اصول بی حسی را می فهمد.
اهداف رفتاري با عبارات واضح وافعال قابل اندازه گیري بیان می شوند .مثال:
 فراگیر از بیمار شرح حال می گیرد.
 فراگیر مراحل بی حسی را در اتاق عمل نام می برد.
 فراگیر وسایل هوشبري را نشان می دهد.
ویژگی هاي یک هدف رفتاري کامل:
هدف رفتاري عملی است که فرد انجام می دهد مانند :نام بردن – حل کردن – رسم کردن -شرح دادن و باید داراي ویژگی
هاي زیر باشد.
 -1بیان هدف به صورت عینی ) )objectiveو قابل مشاهده و قابل اندازه گیري ،یعنی بر حسب عملكرد دانشجو انجام شود.
 -2توصیف موقعیت )  (Conditionیا شرایطی که با توجه به آن یادگیرنده باید عملكرد خود را نشان دهد.
توجه به سه سوال زیر در تعیین شرایط مارا کمک خواهند کرد:
الف -یاد گیرنده در هنگام عملكرد چه وسایل و منابعی در اختیار خواهد داشت؟(امكانات).
ب -یادگیرنده درهنگام عملكرد از کاربرد چه وسایل و منابعی محروم خواهد بود؟(محدودیت).
ج-تحت چه شرایط یا اوضاع و احوالی یادگیرنده به عملكرد خواهد پرداخت؟(اوضاع و احوال عملكرد)
 -3مالك )  ( Criteriaیا معیاري که به وسیله آن ،میزان پیشرفت یادگیرنده در رسیدن به هدفها سنجیده می شود.
الف ) با استفاده از محدوده ي زمانی
ب ) با توجه به تعداد پاسخ هاي درست
ج ) با توجه به درصد یا نسبت
مثال هاي از اهداف رفتاري
 دستیار سال چهارم زنان در حضور استاد سه مورد زایمان دیستوسی شاخه را با  90 %صحت انجام دهد.

شرایط

محتوا
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معیار

فعل رفتاري

 فراگیر قادر باشد در پایان دوره آموزشی فرآیند  CPRرا با حداکثر  %5خطا روي موالژ اجرا نماید.

محتوا

معیار

شرایط

فعل رفتاري

اهداف بایستی بر حسب ضرورت در سه حیطه شناختی  ،نگرشی ومهارتی بیان شوند.

طبقه بندي سطوح یادگیري:
هدف هاي رفتاري در طبقه هاي مختلف یادگیري قرار می گیرند و متناسب با پیچیدگی و ماهیت سطوح مختلفی را در بر می
گیرند .دانشمندان تعلیم و تربیت هدف هاي تربیتی را در سه حیطه تقسیم بندي کرده اند .تغییراتی که در اثر تعلیم و تربیت
در ذهن ایجاد می شود ماهیت آن دانش و معلومات است در حیطه شناختی قرار داده اند .آنچه که به ارزش ها ،نگرش ها و
احساسات مربوط می شود در حیطه عاطفی و آنچه که با مهارت هاي حرکتی ارتباط پیدا می کند در حیطه روانی – حرکتی
جاي داده اند.
حیطه شناختی
حیطه شناختی ) : ( Cognitiveبنجامین بلوم تفكر را به شش فرایند تقسیم می کند .فرایندهاي اساسی تفكر با سطوح
یادگیري در حیطه شناختی به ترتیب عبارتند از:
 -1دانش  Knowledgeصرفا جنبه حفظی دارد.
- فراگیر در پایان دوره آموزشی بتواند  5مورد از علل قابل تعدیل بیماري هاي عروق کرونر قلب رانام ببرد.
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه شیوه اصلی درمان بیماران مبتال به سرطان را نام ببرد.
 قراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه مورد از اقدامات پرستاري قبل از ترانسفوزیون خون را بیان کند.
 -2فهمیدن Comprehensionارائه آموخته ها با بیان خود فرد
 فراگیر باید قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی ،فیزیوپاتولوژي بیماریهاي عروق کرونر را با  %55صحت توضیح دهد.
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره فیزیوپاتولوژي اصطالحات مربوط به واحد سرطان مانند متاپالزي و دیسپالزي را
به درستی از یكدیگر تفكیک نماید.
 -3کار بستن Applicationتوانایی بكار بستن مفاهیم ودستورالعمل ها در شرایط خاص
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی ،نتایج آزمایش CBCرا در بالین بیمار با  %11خطا تفسیر نماید.
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نوع اختالل اسید و باز را بر اساس نتایج آزمایش ABGو وضعیت بالینی
بیمار با صحت کامل تشخیص دهد.
 -4تجزیه و تحلیل Analysisتوانایی تجزیه وتحلیل مطالب به اجزائ تشكیل دهنده آنها
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نتایج حاصل از یک نمودار آماري رابا  %51صحت تفسیر نماید.
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 فراگیر قادر باشد پروتكل درمانی آرتیمی هاي قلبی را با  %51صحت تفسیر نماید.
 فراگیر قادر باشد بر اساس شواهد کلینیكی و پاراکلینیكی ،دستورات دارویی صحیح را در پرونده بیمار ثبت
نماید.
 -5ترکیب Synthesisتوانایی اتصال وبه هم گره زدن اجزائ وعناصر جداگانه همراه با ایجاد نتیجه اي جدید
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی ،یک مقاله در رابطه با آموزش به بیماران مبتال به صرع بنویسد.
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی ،طرح مراقبت از خود بیمار دیابتیک را براساس مطالب آموخته شده به
درستی تدوین نماید.
-6قضاوت یا ارزشیابی Judgmentتوانایی نقد آثار ونظرات با استفاده از معیارهاي درونی وبیرونی
 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی ،شیوه هاي درمان دارویی بیماري سل ریوي را براساس رفرانس هاي
 معتبر پزشكی با هم مقایسه نماید و بهترین درمان را براي بیمار خود تجویز نماید.
 فراگیر قادر باشد تئوري اورم Oremرا با تئوري روي Royمقایسه نماید-
حیطه عاطفی
شامل رفتارها یی است که به عالیق  ،احساسات  ،ارزش ها  ،اخالقیات و عواطف مربوط می شودو سطوح آن عبارتند از  :توجه
کردن ،واکنش نشان دادن  ،ارزش گذاري  ،سازمان بندي کردن  ،متبلور ساختن.
 -1دریافت یا توجه کردن Attending or Receiving
در این سطح منظور این است که فرد نسبت به وجود پدیده ها یا محرکات اگاه و حساس بوده و مایل به دریافت یا توجه به
آنها می باشد.
 فراگیر در تمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سر و برقراري ارتباط چشمی نسبت به موضوع آنمی فقر آهن
توجه نشان دهد.
 -2واکنش نشان دادنResponding
در سطح واکنش از توجه صرف عبور کرده و به اندازه الزم نسبت به پدیده انگیزه پیدا کرده است و درواقع توجه او فعاالنه و
عمیق شده است.
 فراگیر در مراحل مختلف تدریس بررسی سیستم قلب و عروق در بحث هاي گروهی فعاالنه شرکت می کند.
 -3ارزشگذاري کردنValuing
در این مرحله فرد به پدیده توجه دارد ،میل شدید نسبت به پذیرش آن در او بوجود آمده است و آن را می پذیرد یا درونی می
کند .به عقیده او تبدیل می شود.
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 فراگیر قبل از هر تماس با بیمار دچار ضعف سیستم ایمنی بدن ،دستهایش را با تكنیک صحیح می شوید.
 فراگیر سایر همكاران را به رعایت اصول ایمنی قبل و بعد از تماس با بیمار مبتال به ایدز تشویق وترغیب می کند.
-4سازماندهی ارزش هاOrganization of Values
ادغام کردن ارزشهاي درونی شده با همدیگر توسط فراگیر  ،سازمان بندي انها  ،رفع تعارضات بین آنها و رسیدن به یک قالب
یا نظام ارزشی منسجم وپایدار
 فراگیرجهت مداوا و بهبود وضعیت بیمار بد حال در مواقع غیر کشیک از بیمار عیادت می کند.
-5تبلور ارزش ها در شخصیتCharacterization by a value complex
در این مرحله ارزش هاي درونی شده و سازمان یافته ،در رفتار فرد انعكاس می یابند و نظام ارزشی که فرد آن را در درون خود
سازمان داده است به فلسفه زندگی او تبدیل می شود.
 فراگیر در جهت کسب مجدد سالمتی بیماران ،همیشه صادقانه با سایر کارکنان بخش و بیمارستان همكاري می نماید.

حیطه روانی -حرکتی
حیطه روانی حرکتی آن بخش از هدف هاي آموزشی را شامل می شود که در جهت افزایش توانایی هاي عضالت و ایجاد
هماهنگی بین آنها .به زبان دیگر این بخش از هدف هاي آموزشی به گونه اي است که انجام آنها نیازمند همكاري اعصاب
(سیستم عصبی) و ماهیچه هاست .مهارت هایی مانند  :نوشتن  ،دویدن  ،خیاطی کردن  ،رانندگی کردن  ،کار آزمایشگاهی
انجام دادن  ،نقاشی کردن و ...در این حیطه قرار می گیرند .سطوح آن عبارتند از  :مشاهده و تقلیدکردن  ،مستقل اجرا کردن
 ،دقت کردن همراه با سرعت  ،با هماهنگی انجام دادن  ،عادي شدن.
 -1تقلیدImitation
حالتی است که که فرد بدون کمک و راهنمایی دیگران نمی تواند کاري را که جنبه حرکتی دارد درست انجام دهد .اما او می
تواند با مشاهده ي مراحل مختلف یک مهارت که توسط مربی انجام می شود ،تقلید نموده و آن را انجام دهد.
 فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک ،شیوه صحیح پانسمان به روش استریل را با  %11خطا انجام دهد.
 فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک نحوه کنترل فشار خون را با %11خطا عمال نشان دهد.
-2اجراي مستقلIndependent performance
در این مرحله سطح یادگیري از مرحله قبلی مقداري باالتر است و میزان وابستگی یادگیرنده به مربی بسیار ناچیز است .اما
نظارت و هدایت مربی ادامه دارد .به زبان ساده تر انجام عمل بدون وابستگی به مربی اما با نظارت او .
 فراگیر قادر باشد تحت نظارت مربی ،پانسمان ناحیه کلستومی را با  %11خطا تعویض نماید.
 فراگیر قادر باشد بطور مستقل و با نظارت مربی ،حداکثر با  %5خطا یک مسیر وریدي مناسب براي بیمار برقرار نماید.
-3سرعت و دقتAcceleration and Accuracy
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در این مرحله فراگیر کار را با سرعت و ظرافت بیشتر از مرحله قبل انجام می دهد  ،اشتباهات خود را کاهش می دهد اما
نظارت و راهنمایی مربی همچنان کارساز است ،این مرحله در واقع انجام عمل با سرعت و رقت بیشتر از مرحله قبل اما
همچنان با نقش داشتن مربی در انجام کار.
 فراگیر قادر باشد تزریق عضالنی را با  %111صحت و عرض دو دقیقه انجام دهد.
-4هماهنگی حرکاتCoordination of Actions
هماهنگی حرکات  ،یعنی برقراري هماهنگی بین مجموعه اي از اعمال  ،بارعایت نظم و کارایی الزم .در این سطح از یادگیري
ال در حالی که متنی را می خواند ،بدون نگاه کردن
فراگیر توانایی انجام دادن هماهنگ چندین حرکت را بطور همزمان دارد .مث ً
به دکمه هاي کیبورد کامپیوتر  ،تایپ می کند .درواقع ایجاد هماهنگی بین مجموعه اي از اعمال مرتبط است.
 فراگیر قادر باشد بوسیله اتوسكوپ گوش بیمار را بدرستی و در عرض یک دقیقه معاینه کند.
 فراگیر قادر باشد به کمک دستگاه Slit-lampوجود جسم خارجی را در چشم بیمار در عرض دو دقیقه تشخیص دهد.

-5عادي شدنNormality
در این سطح فراگیر بطور خودکار به انجام کار یا فعالیت مورد نظر به راحتی و عادي می پردازد .مانند رانندگی کردن بطور
عادي و انجام عملیات الزم به اقتضائ شرایط به صورت خودکار
 فراگیر قادر باشد در حین معاینه چشم با افتالمسكوپ ،از بیمار شرح حال دقیق بگیرد.

گام دوم :تحلیل و تعیین محتوا ،روش و وسایل آموزشی
تعیین محتواي آموزشی بر اساس منابع معرفی شده از طرف مراجع مربوطه انجام می شود .همچنین مدرسین می توانند بر
حس ب مورد از منابع تكمیلی براي ارائه مطالب استفاده نمایند .بر حسب محتوا و اهداف رفتاري تعیین شده انواعی از
روشهاي تدریس مورد استفاده قرار میگیرند .بر اساس اهداف تعیین شده براي هر جلسه نیاز به مواد و وسایل متفاوتی می
باشد که باید در طراحی طرح درس روزانه در نظر گرفته شود.
همچنین قبل از انجام تدریس پیش نیازهاي رسیدن به هدف هاي رفتاري دانشجویان از طریق ارزشیابی رفتار ورودي آنان
باید تعیین شوند .مدرس بر اساس تخصص و مهارتی که دارد باید ابتدا رفتار ورودي را پیش بینی کند و سپس براساس دانش
پیش نیاز درس مورد تدریس ،سؤالهایی طرح نماید .سؤالهاي طرح شده باید در ستون ارزشیابی طرح درس نوشته شود .این
سؤالها قبل از تدریس باید از فراگیران پرسیده شوند ،تا وجود یا عدم وجود پیش نیاز مشخص شود .در صورت عدم تسلط
فراگیران بر پیش نیاز درس مورد تدریس ،مخصوصاً زمانی که موضوع درس با موضوعات قبلی و بعدي ارتباط تسلسلی داشته
باشد ،حتماً باید رفتار ورودي ترمیم گردد.

گام سوم :تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی
ب عد از ارائه محتوا و جمع بندي و نتیجه گیري ،الزم است معلم از چگونگی تحقق اهداف ،آگاه شود .اگرچه این عمل ممكن
است در طول فعالیت هاي آموزشی به طور ضمنی انجام شود؛ اما ضرورت دارد معلم پس از پایان ارائه محتوا ،با مقایسه سطح
مهارتی که انتظار دارد فراگیران به آن برسند و آنچه فراگیران عمالً به آن رسیده اند ،میزان یادگیري فراگیران و مؤثر بودن
روش تدریس خود را ارزشیابی کند .زمان ارزشیابی ،بستگی به مدت زمان تدریس دارد؛ اما این مرحله نباید زیاد وقت کالس را
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بگیرد .به طور متعادل می توان ده دقیقه براي این کار در نظر گرفت .سؤالهاي مرحله ي ارزشیابی باید بر اساس هدفهاي
رفتاري درس طرح شوند .مدرسین بر مبناي ارزشیابی انجام شده می توانند اصالحات الزم را براي رسیدن به اهداف رفتاري
تعیین شده انجام دهند .بر حسب مورد می توان از انواع مختلف روشهاي ارزشیابی استفاده نمود انتخاب شیوه ارزشیابی بر
مبناي نوع رفتار مورد نظر می باشد.
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