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طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک
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ریحانه اسمعیلی کرانی، 9غالمعلی احمدی
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کارشناسی ارشد ،برنامه درسی،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه شهید رجایی تهران
 2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران

چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی انجام شده است .روش
پژوهش حاضر با توجه به نوع هدف ،کاربردي و با توجه به گردآوري دادهها از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی ) است .جامعه
آماري در بخش کیفی شامل ،کتاب درسی پرورش مهارت کالمی و برنامه درسی ،درس پرورش مهارت کالمی ،راهنماي
هنرجو و هنر آموز در درس پرورش مهارت کالمی ،و در بخش کمی ،نظر خواهی از متخصصان و برنامه ریزان درسی ،در ایران
می باشد ،که با روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار گرداوري دادهها  ،پرسشنامه ي محقق ساخته 14گویه اي
است .روایی پرسشنامه توسط  5نفر از متخصصان برنامه درسی مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي
کرونباخ با مقدار  .09.1محاسبه گردید .پژوهشگر با مراجعه به مقاالت،کتب ،اسناد و مقاالت ،متون و سایت هاي اینترنتی در
کشورهاي پیشرو در زمینه برنامه درسی وارونه ،نمونه هاي مرتبط را به صورت عمدي گزینش نموده ،و با بررسی تلخیص و
نتیجه گیري از آنها ،مبادرت به معرفی برنامه درسی وارونه و قابلیتهاي این برنامه درسی و ویژگیهاي عناصر آن (ده عنصر اکر )
نموده است سپس عناصر برنامه درسی وارونه در غالب پرسشنامه  14گویه اي در اختیار متخصصاصان برنامه درسی قرار گرفت
و در نهایت بعد از تجزیه و تحلیل دادها به روش توصیفی و استنباطی ،مشخص گردید به طور میانگین  9.019درصد پاسخ
متخصصان به پرسشها ،کامالً موافقم و موافقم بوده است .بنابراین یافتههاي پژوهش نشان داد ،برنامه درسی پرورش
مهارتهاي کالمی (جدید ) به میزان بسیار زیادي بر برنامه درسی وارونه منطبق است و نتایج نشان دهنده اعتبار باالي طرح
مورد نظر است.
واژههای کلیدی :اعتباربخشی ،برنامه درسی وارونه ،درس پرورش مهارت کالمی کودک
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مقدمه
اهمیت آموزشهاي فنی و حرفهاي و تأثیر آن بر توسعه اقتصادي بر کسی پوشیده نیست و تحول در این آموزشها و
هماهنگسازي آن با دنیاي کار از جمله تالشهاي پیوسته اي است که در اغلب کشورهاي جهان در حال اتفاق است .موفقیت
این تالشها تا حد زیادي به دانش برنامهریزي درسی ارتباط دارد .ا ین امر نشان میدهد چرا برنامه درسی فنی و حرفهاي
متمایز از سایر قلمروهاي برنامه درسی است و دیگر اینکه چرا برنامهریزان درسی آموزش حرفهاي باید درک باالیی از فرایند
برنامهریزي درسی داشته باشند[ .]1گاسگو 1می نویسد :بیشتر برنامههاي درسی بر پوشش دادن محتوا تمرکز دارد و هدف آنها
دست یابی فراگیر به میزان زیادي دانش پایه است ،الگوهاي مطلوب الگوهایی هستند که دانش آموز را در سناریوي مسئله درگیر
میسازد ،سنار یوهایی که به موقعیت اصیل جهانی واقعی بسیار شبیه هستند [ .]2
یکی از رشتههاي مهم شاخه فنی و حرفهاي ،رشته تربیت کودک است ،کودکان ارزشمندترین سرما یههاي انسانی هر
جامعهاند که در ساختن آینده هر کشور ،نقش مؤثري دارند؛ اما در صورتی میتوانند این نقش را به درستی انجام دهند که از
توانمنديهاي الزم بهرهمند شوند .برخورداري کودکان از حق آموزش به ویژه آموزش ب ا کیفیت ،یکی از روشهاي اساسی
توانمندسازي کودکان است .آموزش با کیفیت ،آموزشی است که رشد و تکامل همه جانبه و یکپارچه را تضمین میکند.
دستیابی به آموزش با کیفیت ،مستلزم داشتن برنامهاي صحیح و مربیانی کارآمد براي اجراي آن است .چنین آموزشی در
سالهاي پیش از دبستان از اهمی ت بیشتري برخوردار است ،زیرا بر اساس پژوهشهاي انجام شده ،دوران اولیه کودکی در
شکلگیري شخصیت کودکان ،نقش مؤثري دارد [ .]4
کودک خردسال پیوسته در حال انتقال و دریافت پیامهاي مختلف است .اظهار وجود کودک در زندگی تا حد زیادي بسته
به این است که آنها چه اندازه بتواند خواستهها و نیازها ،اندیشهها و احساس خود را انتقال دهد و تا چه حد قادر به دریافت
پیامهاي مشابه از دیگران و بازگو کردن آنها باشد ،این دو مهارت بخش عظیمی از هدفهاي مهارت زبان را تشکیل میدهند
[  ]3توانایی زبان گفتاري یکی از پیش بینی کنندههاي قوي مهارتهاي اجتماعی است [ .]5
زبان سخن گویی قبل از ورود کودکان به مراکز پیش از دبستان شکل میگیرد .کودک بهمحض ورود به مراکز پیشدبستانی
باتجربههاي محیطی فراوانی روبهرو میشود ،این تجربهها از طریق برنامهها و فعالیتهاي طرحریزيشده ،واژگان گفتاري و
گنجینهي لغات آنها به طور مستمر و با سرعت فراوان افزایش می یابد و مهارت سخنگویی در کودکان افزایش می یابد [.]6
با توجه به اهمیت زبان آموزي در دوره پیش از دبستان کتاب پرورش مهارتهاي کالمی ازجمله درسهاي ،فعالیت محور و
چهارمین درس شا یستگیهاي فنی و ک ارگاهی است که ویژه رشته تربیت کودک در پایه یازدهم تألیف شده است و کسب
شا یستگیهاي ا ین کتاب براي موفقیت آینده شغلی و حرفهاي هنرجو بسیار ضروري هست ،ماهیت این درس بهگونهاي است
که طراحی برنامه درسی را میطلبد که در آن به تجارب بالینی و کار در محیط واقعی ،هنرجو اهمیت داده شود و نیازمند تغییر
اساسی برنامهي درسی و شیوههاي یاددهی و یادگیري دراین درس می باشد .بنابراین ضرورت دارد الگوهاي جدید برنامههاي
درسی در این مورد ،طراحی و اجرا گردد.
ویژگی بارز برنامه درسی کنونی واگذار کردن قطعه تجربه عملی یا میدانی آن ،ب ا عناوینی مانند اینتر شیپ یا کارورزي ،به
بخش پایانی برنامه درسی است.دانشآموختگان این برنامهها فرصت تمرین و تالش براي تشخیص و صورتبنديها را نداشتهاند
و صرفاً فرصتها یا موقعیتهایی را تجربه کردهاند که توسط دیگران تعیین و صورت بندي شدهاند .چنین برنامههایی از تربیت
افرادي که در مواجهه با موقعیتهاي واقعی در دنیاي کار و حرفه قادر به ادراک ژرف موقعیت و استنباط مسئله باشند ،عاجزند
[  .] 2برنامه درسی وارونه نقطه مقابل برنامههاي درسی متداول و سنتی است .در برنامههاي درسی سنتی تقدم مطلق با
مباحث نظري است و ت جربه کلینیکی در قالب کارورزي تحصیل میشود .واما  ،در برنامه درسی وارونه تقدم با تجارب بالینی و
1. Gasko
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تجارب محیط کار است و محتواي کالسی نیز در راستاي تجارب و مسائل محیط کارمی باشد و محتوا از قبل تعیینشده نیست.
در این نوع برنامه درسی دانش نظري نسبت به دانش عملی برتري ندارد ،بلکه حتی ارزش خود را مدیون ذهن آمیخته با مسئله
و مستعد بهره برداري از آن است [ .]2
به عبارتی وارونهسازي یعنی به هم ریختن رابطه مبتنی بر افضل شناخته شدن دانش نظري نسبت به تجربه عملی و تأکید
بر این معنا که دانش نظري فضل تقدم ندارد [  .]8طبق نظر شون ،زندگی حرفهاي شاغالن به دانش ضمنی آنان در عمل
بستگی دارد  .منظور در عمل دانشی است که بهوسیله عملکرد روزانه و عمل عادي شده 2ما ا یجاد میشود .]28 [ .همچنین
شون اعالم میکند که ،قابلیتهاي حرفهاي با ید از  reflection in actionبرخیزد تا کارگزار فکور ،تربیت شود[ .]29
الگوي طراحی وارونه از این امتیاز برخوردار است که فرصت اینچنینی را ،به شکل مبسوطی در خود تعبیه ساخته و
درنتیجه میتواند عوامل انسانی حرفهاي را به جامعه تزریق نماید که به نظر شون میتوانند اعتماد ازدسترفته جامعه را به
اعتبار حرفهها و عناصر حرفهاي ،ترمیم و احیا کند]8 [ .
با توجه به مطالب عنوان شده ومقایسه ساده میان دو برنامه درسی  ،به نظر میرسد طراحی برنامه درسی وارونه ،بتواند به
کیفیت آموزش و یادگیري هنرجویان ،در درس پرورش مهارت کالمی کودک ،کمک نماید .بنابرا ین  ،به طور مشخص مسئله اصلی
این پژوهش ،طراحی یک برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک می باشد .و پژوهشگر قصد دارد ضمن معرفی
این برنامه درسی و معرفی ،درس پرورش مهارت کالمی کودک ، ،قابلیتها و عناصر برنامه درسی وارونه را معرفی نموده واعتبار این
برنامه درسی در درس پرورش مهارت کالمی کودک را در ایران،از نظر متخصصان برنامه درسی بسنجد.

پیشینه پژوهش
فیروز محمودي (  ) 1491در رساله خود با عنوان" الگوي برنامه درسی مبتنی بر مساله در آموزش عالی " به الگوي مطلوب
تحت عنوان الگوي برنامه درسی مبتنی بر مساله با گرایش وارونگی ،اشارهنموده است ،که در سطح کالن از چهار بخش (دروس
اصلی ،تجربه میدانی ،سمینار و پایاننامه ) تشکیل شده است و در سطح خرد عناصر برنامه درسی به تفکیک نیمسالهاي
تحصیلی تبیین شده است.در پژوهشی دیگر محمود مهرمحمدي ،و فیروز محمودي (  ) 1491در تحقیقی تحت عنوان "
رویکردي نو ین به طراحی برنامه درسی معطوف به تربیت حرفهاي" به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی وارونه به عنوان یک
ایده بکر و نوآور است که در زمینه آن تحقیقاتی صورت نگرفته ولی میتوان بین برنامه درسی وارونه و سایر الگوهاي جدید
طراحی برنامه درسی مانند برنامه درسی هوارد باروز و تمبلین 4شباهتهایی را یافت .مهر محمدي (  ) 1488نیز در مقاله تحت
عنوان "الگوي برنامه درسی وارونه در آموزش عالی" تایلر رابه عنوان اولین شخصی که به این برنامه درسی اشاره نموده ،معرفی
می نماید .در این مقاله این گونه عنوان شده است( :تایلر زمانی که تجربیات عملی آغازین خود در رشته برنامه درسی را مرور
میکند به مفهوم وارونگی اشاره می کند  .این تجربه به طراحی برنامه درسی براي مؤسسات متولی آموزشهاي فنی حرفهاي در
شهر نیویورک بازمیگردد .این برنامهها به روایت تایلر ،با چالش پاسخگویی به تغییر و تحوالت سریع در حوزه اقتصاد و فناوري
در دهه  193.مواجه بوده و این مختصات باید در برنامهها بازتاب پیدا میکرد .به بیان او شرایط زمانی ،برنامه درسی طراحی
دیگري را طلب می نمود .پاسخی که بیانگر خالقیت تایلر بود برنامه درسی بود که با تجربیات میدانی در محیطهاي کاري
صنعتی آغاز و با تجربیات مرسوم مدرسهاي متناسب باتجربه کسبشده یا مساله ادراکشده در محیط دنبال میشد) .

- routine
Barrows & Tamblyn
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در پژوهشی دیگر ایکس زو ،پنگجی  3به همراه همکارانش (  ) 2.1.با عنوان " تحقیق و تمرین برنامه درسی معکوس ،کاربردي
در آزمایش شبکه کامپیوتري " طرح آموزشی فعلی آزمایش شبکه کامپیوتري را بررسی نموده و نقاط ضعف آن را بررسی
کردندو سپس یک هدف جدید و محتواي آموزشی را پیشنهاد نمودند ،و به این نتیجه رسیدند که محتواي اصلی دوره آزمایش
شبکههاي کامپیوتري براي دوره کارشناسی کامپیوتر باید پروتکل تجزیهوتحلیل باشد و هدف آموزش باید درک اصل ،احساس
طراحی ،تسلط بر دانش باشد .براي غلبه بر کمبود تجزیهوتحلیل پروتکل خالص ،یک طرح آزمایشی جدید پیشنهاد شد که
برنامه درسی وارونه را اعمال میکند ،این شیوه نشان داد که طرحهاي پیشنهادي (کاربرد برنامه درسی وارونه در آموزش)
مطلوب بوده تا دانشجویان را تحریک کنند و اثرات آموزشی را بهبود بخشیده باشند.
مایکال پدرونی ،و برانتین ما یر ،) 2..6( 5نیز در پژوهشی تحت عنوان " برنامه درسی معکوس در عمل" به این نتیجه رسیدند
که امروزه در تدریس برنامههاي مقدماتی ،چالش هایی وجود دارد که در آن تکنیکهاي سنتی پاسخگو نیست .که میتوان در
پاسخ به این چالشها از رویکرد "خارج از درون" و یا " برنامه درسی معکوس "استفاده نمود و در بحث نتیجهگیري اعالم نموده
که به نظر می رسد برنامه درسی وارونه توسط دانشجویان مورد قدردانی قرارگرفته بهخصوص توانایی کار در دنیاي واقعی را به
دست آوردهاند .در پژوهشی دیگر ادموند شورت ( " ) 2..2تحت عنوان روششناسی مطالعات برنامه درسی" به بررسی آموزش
عالی پرداخته است .نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد دانشآموختگان دانشگاههاي امریکا ضعیف هست .این ضعف ازنظر او
در عدم هماهنگی میان عملکرد با اهداف پیشبینیشده براي برنامه ،تجلی یافته است .به نظر او انقطاع اشارهشده را باید به
عدم رعایت اقتضاي متفاوت طراحی برنامه درسی در حوزههاي دانش محض و حوزههاي عملی و حرفهاي دانست .یک راهبرد
مؤثر براي مرتفع ساختن مسأله ي یادشده که ریشه در عنایت به این تفاوت در طراحی دارد ،تبعیت از الگوي طراحی وارونه در
ارتباط با برنامههاي رشتههاي حرفهاي است.
مایکل کاسپرسن  ،) 2..4 ( 6در پژوهشی " برنامه درسی وارونه در برنامهنویسی" را موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسید
که ما براي برنامه درسی شی گرا و تجربیات خود از آموزش به مدت  3سال در بر نامه درسی معکوس بحث و گفتگو میکنیم
چهار سطح براي ساختار سیستماتیک برنامهها شناسایی میکنیم و ساختار دوره برنامه نویسی ما بر اساس این چهار سطح
می باشد (چهار سطح مدلسازي ،طراحی ،سطح کالس ،سطح الگوریتم) .او بیان میکند که عقیده راسخ ما به راین است که
هدف اولیه براي یک دوره برنامهنویسی مقدماتی این است که دانش آموزان اصول اساسی و تکنیکهاي عمومی براي ساخت
برنامههاي منظم را یاد بگیرند؛ درنتیجه ،ما یک دوره برنامهنویسی مقدماتی را طراحی کردهایم که در آن ما از همان اولویتها و
تکنیکها از همان روز اول تمرکز میکنیم و پسازآن در طول دوره ،دانش آموزان بیشتر و بیشتر زبان برنامهنویسی موردنظر را
فرامیگیرند .در پژوهشی دیگر مایکال پدرونی  ،) 2..4 ( 9تحت عنوان" آموزش برنامهنویسی مقدماتی با رویکرد برنامه درسی
معکوس" به این نتیجه رسید که برنامه نویسی خارج از کالس اه میت بیشتري دارد و دانش آموزان با یک برنامه کاربردي دقیق
کار می کنند در حقیقت دانش آموزان با اجرا و بررسی برنامه ،دوره آموزشی خود را شروع میکنند و سپس با اضافه شدن
Xizuo Li, Pengjie

4-

-Bertrand Meyer
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کدهاي ساده گسترش می یابد .به طور خالصه دانشجویان ابتدا در نقش استفاده مجدد مشتریان خود قرار میگیرند و بهتدریج
خود را تولیدکننده اجزاي قابلاستفاده مجدد می یابند .مایکال پدرونی درنتیجه گیري خود اظهار میدارد که تغییر زبان
برنامه نویسی دانشجویان از اوبرن به ایفل وبکار گیري برنامه درسی معکوس و تبدیل دوره مقدمهاي برنامه نویسی بر یک
استراتژي آموزشی جدید خواهد بود و می گوید که این تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت تا به نتیجه اصلی برسد.
در حال حاضر نیز طبق پژوهشهاي صورت گرفته مشخصشده است که تعداد کمی از دانشگاهها از برنامه درسی وارونه
استفاده میکنند .بعضی از دانشجویان این مورد را یک مزیت میدانند زیرا میتوانند زودتر به دورههاي تخصصیتر ،ارتقاء یابند
دانشگاه راچستر وکالج چامپلین دو موردي هستند که برنامه درسی وارونه را انتخاب کردهاند( .جک هوسر .) 2..9 ،8
سؤاالت پژوهش
 - 1قابلیت هاي برنامه درسی وارونه کدامند؟
 - 2ویزگیهاي مطلوب عناصر برنامه درس ی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک کدامند؟
 - 4برنامه درسی وارونه براي درس مهارتی پرورش مهارت کالمی در ایران تاچه حد معتبر است؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردي بوده و از نظر روش و ماهیت گردآوري دادهها از نوع تحقیقات آمیخته است .از
سوي دیگر ،چنان چه رویکرد یا پارادایم زیربنایی پژوهش مدنظر باشد ،میتوان این پژوهش را نوعی پژوهش کیفی دانست.
جامعه آماري این پژوهش ،در بخش کیفی شامل ،کتاب درس ی پرورش مهارت کالمی و برنامه درسی ،درس پرورش مهارت
کالمی ،راهنماي هنرجو و هنر آموز در درس پرورش مهارت کالمی ،و در بخش کمی ،متخصصان و برنامه ریزان درسی ،در
ایران می باشد ،که در بخش کمی ،با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند تعداد  15نفر از اساتید و متخصصان برنامه درسی
به عنوان نمونه انتخاب شدند و الگوي برنامه درسی وارونه را اعتبارسنجی نمودند( .علت انتخاب کتاب درسی پرورش مهارت
کالمی وجود تشابه و نیز امکان اجراي برنامه درسی وارونه در این درس نسبت به دیگر محتواهاي درسی است) .همچنین ابزار
گرداوري داده ها در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است .پرسشنامه محقق ساخته  11گویهاي ،در مقیاس لیکرت است.
که در آن ،هر گویه از کامالً مخالفم « معرف نمره یک» تا کامالً موافقم «معرف نمره پنج» تنظیم شد 11 .گویه شامل عنصر
هدف  2پرسش ،عنصر محتوا ،فرصتهاي یاد دهی و یاد گیري ،عنصر معلم ،عنصر مکان ،زمان ،منابع ،گروه بندي ،منطق و
ارزشیابی ،هر کدام  1پرسش ،و در نهایت  2پرسش دیگ ر که میزان سازگاري و همخوانی درونی اصول و عناصر الگو و قابلیت
اجراي این الگو مورد پرسش قرار گرفت ،به پرسشنامه اضافه گردید .جهت تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته ،از روایی
صوري و محتوایی استفاده گردید؛ روایی صوري و محتوایی این پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و مشاور و چند نفر از
کارشناسان تعلیم و تربیت استفاده گردید و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از
ضریب آلفاي کرونباخ  . .9.محاسبه گردید.

- Jaakk O Husal
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این پژوهش در طی دو مرحله اجرا شد:
مرحله اول :براي شناسایی قابلیتهاي برنامه درسی وارونه و نیز شناسایی ویژگی عناصر برنامه درسی وارونه  ،با استفاده از
مطالعه منابع نظري موجود در این زمینه  ،از روش پژوهش توصیفی استفاده شده است .بر این اساس ،کلیه اسناد و کتابها
ومقاله ها ،پایان نامه ها ومتون چاپی والکترونیکی وهمچنین سایت هاي اینترنتی در کشورهاي پیشرو در زمینه برنامه درسی
وارونه ،مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نظر در این زمینه گرداوري شده ،ودر نهایت قابلیتهاي برنامه درسی
وارونه و ویزگیهاي این برنامه درسی توصیف وثبت گردید .سپس با استفاده از مصاحبه با متخصصان برنامه درسی وبا تکیه بر
مبانی نظري  ،عناصر برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک و مدل مفهومی اولیه ومقدماتی این برنامه
درسی ،طراحی گردید .سپس با روش نمونهگیري مالک محور ،بر اساس مالکهایی مانند داشتن اطالعات ،انجام پژوهشهایی
در این رابطه ،یا فعالیت و تخصص در حوزه برنامه درسی وارونه  4نفر از متخص صان برنامه درسی انتخاب گردیدند و طرح اولیه
ومقدماتی به منظور بررسی و دریافت نظر ات  ،در اخت یار آنان قرار گرفت و نظرا تشان در ارتباط با عناصر برنامه درسی وارونه
و ویژگیهاي مدل مفهومی ،جمع آوري شد .بازخورد و پیشنها دها جهت برطرف کردن نواقص طرح مقدماتی به کار گرفته شد.
نهایتاً بر اساس بازخوردها ،اصالحات انجام گرفت و مدل مفهومی نهایی ارائه گردید.
مرحله دوم  :به منظور اعتباربخشی از طراحی برنامه ،ویزگیهاي عناصر برنامه درسی وارونه(عناصر ده گانه براساس الگوي اکر)
با استفاده از یک پرسشنامه  14گویه اي با مقیاس لیکرت در اختیار  15نفر از متخصصان برنامه درسی به منظور جمع آوري
نظرات وپیشنهادشان در مورد این طرح  ،قرار گرفت .سپس پرسشنامه هاي تکمیل شده ،جمع آوري گردید.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ي پرسشنامه ،از روش آمار توصیفی (میا نگین ،درصد ،نمودار و  )...و آمار استنباطی (تی تک
نمونهاي ) استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
قبل از پرداختن به پاسخ سواالت تعریف جامعی از برنامه درسی وارونه ودرس پرورش مهارت کالمی کودک ارایه می گردد.
برنامه درسی وارونه

1

برنامه درسی وارونه برنامه درسی بود که تایلر (( ) 1996به نقل از مهر محمدي  ) 1488در پاسخگویی به تغییر تحوالت
سریع در حوزه اقتصاد و فناوري و رفع چالش به وجود آمده در این خصوص ارائه داد .وارونهسازي یعنی برنامه را بر پایه کسب
تجربه میدانی ریختن نه بر اساس انتقال دانش نظري و سازمان یافته در رشته ،به امید آنکه در حل مسئله بکار آید 1.و کفایت
حرفهاي به دانشآموخته ببخشد ،تجربه میدانی یا کلینیکی و آبستن شدن ذهن به مسئله ،به دانش نظري بیجان ،جان و

Upside down Curriculum
Just in case
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جهت میبخشد و انگیزه حل مسئله واقعی ،کسب آن را معنادار میسازد  .11ناگفته نماند که در ا ین نوع برنامه درسی دانش
نظري نسبت به دانش عملی برتري ندارد ،بلکه حتی ارزش خود را مد یون ذهن آمیخته با مسئله و مستعد بهرهبرداري از آن
است وبر رو یکرد ،یادگیري مبتنی بر ضرورت ادراکشده در مقابل رویکرد متکی به فرض ضرورت تأکید میکند .یعنی به این ایده
متکی نیست تا دانش را انتقال دهد تا در آ ینده کاربرد داشته باشد ،بلکه ماهیت مسئله ا یجاب میکند چه نوع دانش و محتوایی
مورد نیاز است [ .]2

چرخه برنامه درسی وارونه (اقتباس ازمهر محمدی ومحمودی )9319
در نتیجه ،وارونگی به معناي گسترده آن بر آغاز جریان آموزش از تجارب محیط کار تأکید نمیکند بلکه به این معنی
تأکید میکند که تجارب بالینی و کلینیکی (تجربه میدانی ) باید از جایگاه ویژهاي در برنامه درسی برخوردار باشد [ .]29
درس پرورش مهارت کالمی

درس پرورش مهارتهاي کالمی ششمین درس شا یستگیهاي فنی و کارگاهی است که ویژه رشته تربیت کودک (از
رشتههاي فنی و حرفهاي ) در پایه یازدهم تألیف شده است  .کسب شا یستگیهاي ا ین کتاب براي موفقیت آینده شغلی حرفهاي
هنرجویان ،بسیار ضروري است .این کتاب شامل  5پودمان هست و هر پودمان یک واحد یادگیري است .ارزشیابی در این کتاب
بهصورت پودمانی است و در پایان هر پودمان ارزشیابی صورت میگیرد .و در صورت کسب نکردن نمره  12مجدد از پودمان
ارزشیابی صورت خواهد گرفت  .نظر به اهمیت موضوع زبانآموزي در کودکان ،کتاب پرورش مهارت کالمی بهگونهاي
طراحیشده است تا هنر جویان گامبهگام با مفهوم زبان و زبانآموزي آشنا شود و براي فهم بهتر مطالب آموختهشده با انجام
یک سري تمرین ،آموختههایش را محک زده و نهایتاً بتواند با کودکان اجرا نماید.

سوال اول :قابلیت های برنامه درسی وارونه کدامند؟
 - 1آموزش مبتنی بر شایستگی  :92یکی از رویکردهایی که حمایت ز یاد متخصصان تعلیم و تربیت را جلب کرده است
،آموزش مبتنی بر شایستگی ) ) CBCاست  .آموزش مبتنی بر شایستگی نشان داده است که جانشین بسیار مؤثري

right on the case
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براي شکل مرسوم آموزش است [  .]9آموزش و مهارتآموزي مبتنی بر شایستگی تاریخچه طوالنی دارد ،ا ین رو یکرد
با تحلیل وظیفه آغاز میشود که در آنها مشاغل را با تکالیف جداگانهاي تجزیه میکنند و درنهایت آموزش و
مهارت آموزشی مبتنی بر مهارت ،حاصل میشود [  .]4.هسته اصلی  ،CBCشایستگی است ،شایستگی
انعکاسدهنده توانایی است براي انجام دادن کاري ،در برابر آنچه در توانایی سنتی نشان دادن دانش است [ .]9
برنامه درسی وارونه با پیوند تجارب محیط کار و کالس و مطرح نمودن مسائل واقعی و اصیل محیط کار موجب
ارتباط آموزش و جامعه و حرف و مشاغل میگردد و حتی در شناسا یی قابلیتهاي جدید رشتهها و نقاط قوت و
ضعف هم مؤثر است [ .]2
 - 2تغییر و تحول مطلوب در برنامه درسی :تغییر ،موضوعی جدایی ناپذیر از حیاط انسانی است و نظام آموزشی برنامه
درسی نیز از این قاعده عام ،خارج نیست [  .]41و تقاضا براي برنامههاي درسی که دربرگیرنده بازتابهاي اجتماعی
و مشارکتی افراد در شکلدهی مستمر اجتماعی است ،رو به افزایش است ،توجه به انگیزهها ،عالیق ،نیازها ،نگرشها
و تجارب فراگیران به عنوان عاملی اساسی در فرایند برنامهریزي درسی ضروري است و در اصل این عامل
تسهیلکننده جریان یاددهی یادگیري است [ .]42
 - 4پرورش تفکر انتقادی  :تفکر انتقادي به منزله یک مهارت اساسی براي مشارکت عاقالنه در یک جامعه دموکراتیک
شناخته میشود و در دنیاي مدرن امروزي یک مهارت مورد نیاز است که بیشتر به عنوان توانایی افراد براي به
چالش کشیدن تفکراتشان درک میشود [  .]44برنامه درسی وارونه تفکر انتقادي و خالق را تشویق مینماید و در
زمینهي کسب این توانایی و ارتباط مؤثر تأکید مینماید .همچنین در زمینهي یادگیري و حل مسئله نیز حائز
اهمیت می باشد  .در این برنامه درسی دانش آموزان یاد میگیرند از طریق مطالعه انتقادي ،نوشتن انتقادي ،سخن
گفتن انتقادي و انعکاس تفکر ،ارتباط برقرار کنند [ .]49
 - 3یادگیری مادامالعمر  :یکی از هدفهاي اصلی هر نظام آموزش فنی و حرفهاي تربیت نیروهایی است که بتوانند در
محیط کار از مهارتهاي کسب کرده خود در جریان آموزش به طور موفقیتآمیزي بهرهبرداري کنند و با کارایی باال
به انجام امور بپردازند [  .]1تحقق این هدف با تأکید بر یادگیري مادامالعمر محقق میگردد .برنامه درسی وارونه به
علت تأکید بر یادگیري خود راهبر و تلفیق تجارب محیط کار باتجربه بالینی موجب رشد یادگیري مادامالعمر
میشود [ .]2
 - 5یادگیری خود راهبر  :چشمانداز متخصصین آموزش بزرگ ساالن یادگیري خود راهبر در بر دارندهي سه بعد است،
انگیزش ،فراشناخت ،و خود تنظیمی.
ویژگیهاي یادگیرندگان خود راهبر عبارتند از:
 oخودکنترلی
 oخود مدیریتی
 oانگیزه و اشتیاق به یادگیري
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حل مسئله به منظور نیل به بهترین نتایج است [  .]43میتوان گفت که ،برنامه درسی وارونه نیز به دلیل مهارتهاي حرفهاي و
تواناییهایی که در زمینهي تفکر انتقادي و خالقانه که در فراگیر به وجود میآورد همچنین ایجاد شور و اشتیاقی که در آنان
ایجاد می نماید منجر به یادگیري خود راهبر در آنان میگردد.

 - 6ایجاد انگیزه درونی برای یادگیری :انگیزش به حالتهاي درونی موجود زنده که موجب بروز ،هدایت یا تداوم
رفتار او بهسوي نوعی هدف میشود ،اطالق میشود  .مطالعات نشان میدهند که در میان عوامل متعدد و گوناگون
فردي و محیطی تأثیرگذار بر یادگیري و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،انگیزش نقش برجسته و بلکه مهمتري را
ا یفا مینماید .انگیزش عامل بسیار مهم و اغلب مهمترین شرط یادگیري است و اهمیت آن اغلب از هوش کلی نیز
بیشتر است [ .]45
- 7تربیت عقالنی :بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت ،محور اساسی نظامهاي تعلیم و تربیت را آموزش عقالنی
میدانند .دیویی (  ) 1948در کتاب (مدارس فردا ) تصریح میکند که بهترین راهدست یابی به عادت فکر تفکر و
قضاوت صحیح ،استفاده از مواد آموزشی و روشهایی است که دانش آموزان را با مسائل واقعی مواجه سازد .برنامه
درسی وارونه با مواجه ساختن دانش آموزان باتجربه واقعی در محیط زندگی ،عادات فکري و قضاوت صحیح را براي
فراگیران مهیا میسازد.
 - 8انتقال یادگیری :یکی از شاخصهاي اثربخشی آموزشی در هر سازمان ،انتقال مطالب آموختهشده به محیط کار
است همچنین ،زندگی و پیشرفت انسان به یادگیري رفتارهاي مختلف بستگی دارد .او باید این رفتارها را یا یاد
بگیرد و یا رفتار پیشین خود را تغییر دهد .یادگیري نه تنها پایهي زندگی فردي ،بلکه اساس زندگی اجتماعی و
رشد و تکامل انسان است .هر زمان که شخص رفتاري را تمرین کند به این امید که یادگیري کسب شده در اجراي
شکل دیگري از آن رفتار مؤثر باشد ،انتقال را مدنظر قرار داده است .انتقال مهمترین راه تخمین یادگیري ست و در
واقع هدف نهایی از آموزش و یادگیري ،انتقال آموختهها به سطح رفتار است [.]46
 - 9یادگیری فعال و تجربی :یادگیري فعال را شاید بتوان با توضیح متضـاد آن ،یعنـی ،یادگیري منفعل  21بهتر فهمید.
در یادگیري منفعل ،که غالباً و نه اختصاصاً ،در روش سخنرانی تجلـی پیـدا میکند ،اصل بنیادین پذیرفتهشدهاي
است که فراگیر ،دانایی مختصري دارد و براي پر شدن ذهن او از دانش ،باید در مقابل یک فرد دانا بنشیند و به
گفتار او گوش دهد .یادگیري فعـال ،در مقابل ،مشتمل بر مجموعه راهبردهایی است که فراگیر را در جریان
یادگیري مشارکت دهد و او را براي عمق بخشیدن به یادگیري خود توانا سازد [ .]49
 - 91پرورش خرد فناورانه :رابطه میان این دو ،یعنی وارونگی و خرد فناورانه ،ریشه در پذیرش یک تعریف دربرگیرنده
از فناوري دارد که براي آنگونههاي نرم و سخت را قائل است .فناوري نرم همان ابداع ناظر به یک فکر نو ،ایده
کارساز ،روش یا رویکرد خالق مواجهه با یک موقعیت مسئلهدار است که اساساً نیاز به استفاده از هیچ نوع ابزاري
هم ندارد که میتوان دست یابی به آن را با اجراي برنامههاي درسی مبتنی بر الگوي وارونه مرتبط دانست [ .]2
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سوال دوم  :ویزگیهای مطلوب عناصر برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک کدامند؟
عناصر(ده گانه) برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک پس از تحقیق وبررسی منابع کتابخانه اي و
سایتهاي معتبر مربوطه ،همچنین بررسی مراکز اجرا کننده این برنامه درسی (به طور موردي کالج چامپلین واقع در ایالت
ورمونت آمریکا )،استخراج گردید.ویژگی این عناصر عبارتند از:
 - 9اهداف:
1- 1دستیابی فراگیر به تفکر یکپارچه (در رابطه با درس مهارت کالمی).
 2- 1ایجاد عالقه و انگیزه فراگیر در درس مورد نظر
 4 - 1افزایش مهارت فراگیر در به کارگیري روشهاي خالق
 3- 1کسب مهارتهاي تفکر (حل مسئله ،تفکر خالق و تفکر نقاد) .در طراحی و اجراي فعالیتهاي درس مهارت کالمی
 5- 1افزایش تالش فراگیر در اجراي دقیق فعالیتهاي طراحیشده خود (فعالیتهاي طراحیشده در  5پودمان) ،در موقعیت
واقعی (محیط پیش از دبستان)
 6- 1برنامه درسی وارونه توانایی ارائه یافتههاي علمی با استفاده از روشهاي مختلف مانند فهرست وارسی و گزارش نویسی و
انجام پروژه و تحقیق را ایجاد می نماید.
9- 1رتقاي خود راهبري ،خود ارزشیابی ،یادگیري مادامالعمر ( یادگیري و توسعه شایستگی و دانش) فراگیران و مسئولیت پذیري
در درس پرورش مهارتهاي کالمی کودک
 8- 1افزایش توانایی فراگیر در به کارگیري فناوريهاي نو (همچنین انتخاب فناوري مناسب ،و نگهداري فناوري ) در درس
پرورش مهارت کالمی کودک.
- 2محتوا :محتواي طراحیشده باید فراگیر را در پرورش قواي ذهنی ،ابعاد اخالقی ،اجتماعی و روحی و ساخت دانش بشري
یاري دهد .محتواي طراحی شده در درس پرورش مهارت کالمی با عالیق نیازها ،سطح شناختی ،تجارب قبلی و ویژگیهاي
فرهنگی فراگیران متناسب باشد .محتوا باید دانش تخصصی مربوط به مهارت کالمی را در اختیار فراگیر قرار داده و باارزش و
اخالقیات آن حوزه آشنا کند .با توجه به اهمیت فعالیتهاي عملی ،محتواي نظري بایستی مختصر مفید و در حجم کمتري
در نظر گرفته شود .محتوا باید کامالً مهارت حل مسئله ،تفکر انتقادي و خود راهبري و خود ارزشیابی و خودتنظیمی را در
درس پرورش مهارت کالمی در فراگیر رشد دهد .محتوا باید مطابق با واقعیتهاي زندگی و محیط کار (محیط پیش از
دبستان) طراحیشده باشد.
- 4فعالیتهای یادگیری  :انجام فعالیتهاي مبتنی بر حل مسئله و بحث گروهی در تدریس ،ایفاي نقش ،مشاهده ،پرسش و
پاسخ ،انجام کارورزي (تجربه میدانی) در محیطهاي پیش از دبستان با توجه به الگوي تکواحدي یا تک پودمانی برنامه
درسی وارونه ( Single or Single Approachدر این رویکرد ،برنامه درسی وارونه در یک درس یا پودمان در یک سال
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و در ی ک برنامه ،انجام می شود .ابتدا برخی از مفاهیم درس مورد نظر تدریس میشود سپس فراگیران در محل مرتبط
میروند و اطالعات را جمعآوري میکنند و دوباره در کالس درس اطالعات را به بحث و تبادلنظر میگذارند) همچنین
فعالیتها و تجارب یادگیري در برنامه درسی وارونه باید بر تعامل و ارتباط متقابل افراد بر یکدیگر مبتنی باشد( .ایجاد
فرصتهاي مطالعه مشترک ،تکالیف مشترک و پروژهاي مشترک.
- 4مکان و فضای آموزشی  :محوطه کالس به عنوان فضاي مرکزي که آموزش در آن صورت میگیرد مطرح است ولی
جریان یادگیري ایجاب میکند تا هنرجویان در بسیاري از مکانها و امکانات دیگر جامعه نیز بهره گیرند.
- 5گروهبندی :در کالس همه فعالیتها در گروه انجام میشود در کالس باید فضایی همکاري و تعامل وجود داشته باشد
بخصوص طراحی فعالیتها بهصورت تیمی صورت می پذیرد .در مرکز پیش از دبستان :هنگام اجراي فعالیت طراحیشده،
هنرجویان بهصورت تیمی و گروهی به انجام فعالیت می پردازند همچنین انعطاف پذیري درگروها زیاد است و گروها بر اساس
نیازها و عالیق دانش آموزان شکل میگیرد.
- 6زمان آموزش :تجربه میدانی (کار در محیطهاي پیش از دبستان) :بر اساس برنامه زمانبنديشده ،توسط (کارشناس
آموزشی ،مدیریت هنرستان و) هنرآموز براي هر پودمان  4.ساعت جمعاً  15.ساعت باید در مراکز پیش از دبستان حضور
یابند برگزاري کالس هاي درس :بر اساس برنامه زمانی استاندارد براي هر پودمان  4.ساعت جمعاً  15.ساعت ،هنر آموزان
باید براي کسب مبانی نظري در کالس درس حضورداشته باشند .زمان به صورت انعطاف پذیر و از پیش تعیینشده است و به
صورت منبعی است که مسئولیت استفاده از آن به نفع هدفهاي خود هنرجویان است و تنها محدود به اوقاتی که در کالس
است نیست.
- 7هنر آموز :براي شرکت فعال در بحث کالسی آماده میکند و موقعیت یادگیري را طوري فراهم میکند که دانش آموزان
با دیدگاههاي مختلف درباره یک موضوع یا مسئله روبرو میشوند .در هنگام بحث فعالیتهاي گروه با مهربانی و درعینحال
در سکوت فعالیتهاي هنر جویان را مشاهده و در مواقع ضروري مداخله میکند .فرصتهایی براي دانش آموزان فراهم کنند
تا بتوانند تا حدودي بر یادگیريشان نظارت داشته باشند .این ویژگی نشان میدهد که تا چه میزان از هنر جویان خواسته
میشود در همراهی باهنر آموز بر محیط یادگیري نظارت داشته باشند .در مقابل ایرادهاي هنر جویان انتقادپذیر باشند تا
نگرشهاي انتقادي هنرجویان نسبت به فعالیتهاي یادگیري و آموزش ،رشد یابد .این ویژگی نشان میدهد که تا چه میزان
جو حاکم بر کالس به هنرجویان اجازه میدهد تا در مورد روشها و برنامههاي آموزشی هنرآموز سؤال کنند .نقش تسهیل
گر را ایفا میکنند و هنر جویان را به رشد فکري تشویق میکنند( ،به طور خالصه هنر امور ،فرصتهاي یادگیري را فراهم
میکند ،فعالیتها را سازماندهی میکند ،وبر نحوه یادگیري نظارت میکند).
- 8منابع و مواد آموزشی :منابع باید در جهت اهداف برنامههاي آموزشـی و پیشرفت کار آموزان (در محیط پیش از
دبستان) ابداعشده باشد .کاربرد آنها بتواند فرآیند کارآموزي را مؤثرتر و پایدارتر سازد .تحقق یادگیري معنادار را (در درس
پرورش مهارت کالمی ) آسانتر سازد( .کتاب آموزشی منبع ،جداول رشد کودک ،وسایل آموزشی و تجهیزات در محیط پیش
از دبستان).
- 1ارزشیابی :روش های ارزشیابی عبارتند از:
 oفرد از گروه ،گروه از فرد ،معلم از فرد ،فرد از خود و خود ارزیابی.
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 oمعلم از گروه ،کالس از فرد ،فرد از کالس.
ارزشیابی عملکردي (از اجراي فعالیت ،تهیه چک لیست و تهیه فهرست ) کارپوشه ،مشاهده ،پروژهي ارزشیابی فراگیران بر
مبناي میزان تعامل فراگیران با کودکان و میزان خالقیت در کاربست فعا لیتهاي طراحیشده (ارزشیابی عملکرد) .خود ارزیابی
فراگیران از اجراي فعالیتهاي طراحیشده (آزمونهاي کتبی و شفاهی) .آزمون پس از تکمیل هر پودمان ارزشیابی یادگیري
مستقل هر یک از پودمانیها بر اساس استانداردها و معیارها در محیط واقعی کار (پیشدبستانی) آزمون عملکردي.
- 91منطق :کسب شا یستگیهاي فن ی براي جذب در بازار کار مانند توانایی در توسعه واژگان کودکان ،توانایی توسعه
مهارتهاي شنیداري ،توانایی در توسعه مهارتهاي بیانی ،توانایی در آماده کردن کودک براي خواندن ،و توانایی در آماده
کردن کودک براي نوشتن .کسب شا یستگیهاي غیر فنی براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند یادگیري و نوآوري.
(ترکیبی از رویکردهاي شناخت گرایی رفتارگرایی).
سوال سوم :برنامه درسی وارونه برای درس مهارتی پرورش مهارت کالمی در ایران تاچه حد معتبر است؟
عناصر برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کود ک به منظور نظر سنجی و اعتبار یابی در ا ختیار  15نفر از
متخصصان برنامه درسی قرا رگرفت.پس از بررسی پرسشنامه ها  ،نتایج بدست آمده (جدول شماره ) 1نشان دهنده تایید این
عناصر می باشد .بنابراین برا ساس این نتایج ،برنامه درسی طراحی شده ( برنامه درسی وارونه )دردرس پرورش مهارت کالمی
کودک مورد تایید متخصصان برنامه درسی وارونه می باشد واز اعتبار باالیی در ایران برخوردار است.
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اهداف در نظر گرفته شده با اهداف برنامه ریزي موافقم
درسی وارونه درس پرورش مهارت کالمی کودک
انطباق دارند.

کامال موافقم

اهداف پیشبینیشده در برنامه درسی وارونه درس نظري ندارم
پرورش مهارت کالمی کودک قابلیت تحقق دارند.

محتواي پیشبینیشده با برنامه درسی وارونه درس مخالفم
پرورش مها رت کالمی کودک متناسب است.

نقش معلم با روش برنامه درسی وارونه درس پرورش موافقم
مهارت کالمی کودک متناسب است.

کامال موافقم
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فرصتهاي یادگیري و یاددهی پیشبینیشده با موافقم
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برنامه درسی وارونه درس پرورش مهارت کالمی
کودک انطباق دارد.

درسی وارونه درس پرورش مهارت کالمی کودک
میباشد.

پرورش مهارت کالمی کودک انطباق دارد.

کامال موافقم

زمان پیشبینیشده با برنامه درسی وارونه درس نظري ندارم
پرورش مهارت کالمی کودک انطباق دارد.

درس پرورش مهارت کالمی کودک انطباق دارد.

شیوه ارزشیابی پیشبینیشده با برنامه درسی وارونه موافقم
درس پرورش مهارت کالمی کودک انطباق دارد.

کامال موافقم

منطق ذکرشده با برنامه درسی وارونه درس پرورش موافقم
مهارت کالمی کودک انطباق دارد.

کامال موافقم

میزان سازگاري و همخوانی درونی اصول و عناصر نظري ندارم
الگو را چگونه ارزیابی می کنید.
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قابلیت اجراي این الگو را چگونه ارزیابی می کنید.

موافقم

3

26٫69

کامال موافقم

5

44٫44

جدول شماره ( )1بررسی تکتک عناصر برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک

گویه

نتیجه

تفسیر

اهداف در نظر گرفته شده ،با اهداف برنامه درسی وارونه درس

نظر 1..درصد افراد

طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی

پرورش مهارت کالمی کودک ،انطباق دارند

موافق

اهداف پیش بینی شده در برنامه در سی وارونه درس پرورش
مهارت کالمی کودک ،قابلیت تحقق دارند .

نظر  94در صد افراد
موافق

محتواي پیش بینی شده با برنامه درسی وارونه درس پرورش
مهارت کالمی کودک ،متناسب است

نظر  8.در صد افراد
موافق

نقش معلم باروش برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت
کالمی کودک،متناسب است

نظر 1..در صد افراد
موافق

فرصتهاي یاددهی ویادگیري پیش بینی شده ،با برنامه درسی
وارونه درس پرورش مهارت کالمی کودک،انطباق دارد

نظر 1..در صد افراد
موافق

نقش گروه ها ي پیش بینی شده ،متناسب با روش برنامه
درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک ،می باشد

نظر  94در صد افراد
موافق

مکان پیش بینی شده با روش برنامه درسی وارونه در درس
پرورش مهارت کالمی کودک،انطباق دارد

نظر 86 /66در صد
افراد موافق

زمان پیش بینی شده با برنامه درسی وارونه در درس پرورش
مهارت کالمی کودک ،انطباق دارد

نظر  94در صد افراد
موافق

مواد ومنابع پیش بینی شده با برنامه درسی وارونه در درس
پرورش مهارت کالمی کودک،انطباق دارد

نظر  8.در صد افراد
موافق

شیوه ارزشیابی پیش بینی شده با روش برنامه درسی وارونه
درس پرورش مهارت کالمی کودک ،انطباق دارد

نظر 1..در صد افراد
موافق

منطق ذکر شده با برنامه درسی وارونه در درس پرورش
مهارت کالمی کودک،انطباق دارد

نظر 1..در صد افراد
موافق
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تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
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میزان سازگاري وهمخوانی درونی اصول وعناصر الگو را چگونه
ارزیابی می کنید

نظر 86 /69در صد
افراد موافق
نظر  6.در صد افراد

قابلیت اجراي این الگو را چگونه ارزیابی میکنید

موافق

طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است
طرح مورد نظر از لحاظ این ویژگی
تایید شده است

جدول شماره ()2

با توجه به نتایج جدول (  ) 2و همچنین نتایج آزمون تی تک نمونهاي براي تکتک عناصر ،نشاندهنده این است که ازنظر
متخصصان مدل طراحی شده از اعتبار الزم برخوردار است با توجه به اینکه همهي مقادیر  p-valueاز  . /.5کمتر
می باشد.براي بررسیهاي بیشتر ،مقدار مد براي تکتک گویههاي محاسبه شد .با توجه به پرسشنامه مشخص گردید اکثر افراد
به سؤاالت جواب موافقم و کامال موافقم داده اند که بیانگر تائید پرسشنامه و برنامه درسی مذکور است.

بحث ونتیجه گیری
بر اساس پژوهش حاض ر در رابطه با عناصر برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک ،اینگونه استنباط
میشود که رویکرد وارونه در این درس ،بهگونهاي است که :یادگیرندگان دانش و تجربه را در زندگیشان کسب میکنند .طراح
برنامه درسی تجربهاي را فراهم میکند که ارزشها و ایدههاي یادگیرندگان مورد بهره برداري قرار گیرد.یادگیرندگان
موقعیتهاي جدید را تجربه می کنند ،تجربه جدید را با یادگیري قبلی پیوند میزنند.یادگیرندگان دانش و ارزشهاي جدید را
برمی گزینند همچنین یادگیرندگان رفتارهاي جدید را می آزمایند و دانش و تجربیات جدید را هم از موقعیتهاي
شبیهسازيشده و هم از جهان واقعی کسب می کنند ،یادگیرندگان به فرآیند دانش و تجربه به عنوان مبناي اساسی دانش و
تجربه تداوم می بخشند .همچنین رفتارهاي جدید را همزمان با کسب دانش نظري در محیط "دنیاي واقعی" به کار می برند.
جهت طراحی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک در این پژوهش ،ابتدا وضعیت موجود عناصر برنامه
درسی درس پرورش مهارت کالمی موردبررسی قرار گرفت .براي این امر ،منابع ،مدارک و رجوع به کتاب برنامه درسی در
پرورش مهارت کالمی ،راهنماي هنرآموز و راهنماي هنرجو و نیز مصاحبه با م تخصصان برنامه درسی نتایجی حاصل شد که
مورد تحلیل قرار گرفت .سپس عواملی مانند قابلیتهاي برنامه درسی وارونه و نظریههاي یادگیرنده محور همچنین ویژگیهاي
کلی برنامه درسی وارونه (باتوجه به مراکز اجراکننده این برنامه درسی) مدنظر قرارگرفت .و در نهایت با توجه ب ه همه موارد
برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک طراحی گردید ومورد اعتبار یابی قرار گرفت.همچنین مدل مفهومی
برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک (شکل  ) 1نیز ترسیم گردید.وباتوجه به تحلیل نتایج این طرح ومدل
مورد تایید متخصصان برنامه درسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش مایکال پدرونی و برانتین ما یر ) 2..6( 14تحت عنوان ( ( برنامه درسی معکوس در
عمل) همخوانی دارد .مایکال پدرونی درنتیجه گیري خود اظهار میدارد به نظر می رسد برنامه درسی وارونه توسط دانشجویان
1414
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مورد قدردانی قرارگرفته بهخصوص توانایی کار در دنیاي واقعی را به دست آوردهاند .همچنین نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهش ادموند شورت (  ) 2..2همخوانی دارد .ادموند شورت در تحقیق خود ،تحت عنوان (روششناسی مطالعات برنامه
درسی) به بررسی آموزش عالی پرداخته است و ارزشیابی عملکرد ضعیف دانشآموختگان دانشگاههاي امریکا را روایت میکند .
این ضعف ازنظر او در عدم هماهنگی میان عملکرد با اهداف پیشبینیشده براي برنامه ،تجلی یافته است .به نظر او انقطاع
اشارهشده را باید به عدم رعایت اقتضاي متفاوت طراحی برنامه درسی در حوزههاي دانش محض و حوزههاي عملی و حرفهاي
دانست  .یک راهبرد مؤثر براي مرتفع ساختن مسئلهي یادشده که ریشه در عنایت به این تفاوت در طراحی دارد ،تبعیت از
الگوي طراحی وارونه در ارتباط با برنامههاي رشتههاي حرفهاي است .همچنین پژوهش حاضر با نتایج پژوهش (لی؛ وهمکاران
 ,) 2.1.تحت عنوان (تحقیق و تمرین برنامه درسی معکوس ،کاربردي در آزمایش شبکه کامپیوتري) مبنی بر مطلوب بودن
کارآمد بودن این برنامه درسی در شبکههاي کامپیوتري ،همسو میباشد .پژوهش کاسپرسن(  ) 2..4تحت عنوان ( یک برنامه
درسی وارونه براي  . ) CS1بیان کننده برنامه درسی است که در ابتدا تکنیک هاي اصلی واساسی در آموزش برنامه نویسی
آموخته شود .اوبیان می کند ،هدف اولیه براي یک دوره برنامه نویسی مقدماتی این است که دانش آموزان اصول اساسی و
تکنیک هاي عمومی براي ساخت برنامه هاي منظم را یاد بگیرند؛ در نتیجه ،ما یک دوره برنامه نویسی مقدماتی را طراحی کرده
ایم که در آن ما از همان روز اول بر اولویت ها و تکنیک ها تمرکز می کنیم و پس از آن در طول دوره ،دانش آموزان بیشتر و
بیشتر زبان برنامه نویسی مورد نظر را فرا می گیرند .این پزوهش از سوي با پزوهش حاضر که تاکید برتجربه هاي میدانی دارد
نیز همسو می باشد.
بات وجه به قابلیتها وویزگیهاي برنامه درسی وارونه  ،امیداست این برنامه درسی براي دیگر درسهاي فنی وحرفه اي نیز طراحی
گردد.

مدل مفهومی برن امه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کالمی کودک
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آموزش ،اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت هاي نوین در علوم انسانی ایران ،ایالم ،موسسه آسو سیستم
آرمون
 .28امامجمعه محمدرضا،مهرمحمدي محمود() 1485 ،نقد و بررسی رویکردهاي تدریس فکورانه بهمنظور ارائهي برنامه
درسی تربیتمعلم فکور  ،فصل نامه مطالعات برنامه درسی شماره  4صحفه 4.تا66
.29محمودي ،فیروز( ( ). 1491طراحی الگوي برنامه درسی مبتنی بر مساله در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت
آموزشی و امکان سنجی آن در آموزش عالی ایران) رساله دکتري رشته علوم تربیتی گرایش برنامه درسی.
.4.مرجانی،شهباز و مافی نژاد،ندا ( ) 1491آموزش و مهارتآموزي حرفهاي در پیشینه و اشکا الت در هلند )  .رشد
آموزش فنی وحرفاي دورۀ هشتم ،شمارۀ ، 2ص26
.41موسی پور،نعمتاهلل) 1491 (،رویکردهاي حاکم بر تغییر در نظام آموزشی و برنامه درسی ایران از رویکرد مهندسی
به رویکرد فرهنگی ،مجله راهبرد فرهنگ شماره  19و 18

6.

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال اول ،شماره  ،5آذر 9318

.42کشتیآراي نرگس ،فتحی واجارگاه کوروش ،زیمیتات کرایگ ،فروغی احمدعلی ( )1488طراحی الگوي برنامه درسی
تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و اعتبارسنجی آن در گروههاي پزشکی .مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی; 69- 55 : ) 1 ( 9
 .44غالمرضایی سیمین ،یوسف وند لیال ،رادمهر پروانه ) 1496 ( .بررسی نقش پیش بینی کننده باورهاي خودکارآمدي و
فراشناخت برگرایش به تفکر انتقادي در دانشجویان .پژوهش در آموزش علوم پزشکی49- 35 : ) 1 ( 9 ;.
 .43یوسفی علیرضا ،گردان شکن مریم ) 1489 ( .مروري بر توسعه یادگیري خودراهبر .مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی984- 996: ) 5 ( 1. ;.
.45کاوه 0محمدحسین ،1489 ،انگیزش و یادگیري ،فصلنامه دانشگاهی یادگیري الکترونیکی (مدیا) ،) 1 ( 1
https://www.civilica.com/Paper-JR_MEDIA-JR_MEDIA-1-1_..4.html
 .46یاوري 0شلیر ،1492 ،انتقال یادگیري ،دومین کنفرانس بین المل لی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادي ،قم،
دانشگاه پیام نور
49. National Curriculum of Iran Policy and Implementation Requirements (2.12),
(paragraph 13).
https://www.champlain.edu/academics/undergraduate - academics/upside- down- curriculum
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