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ي در نيل اهداف     آموزش عالي در ايران نقش اساس      :چكيده
يكي از عناصـر كليـدي نظـام آمـوزش عـالي،            . جامعه دارد 

هاي درسي است كه به عنوان آيينه تمام نماي ميزان          برنامه
موفقيت و شكست نظام آموزش عالي و قلب تپنده آموزش           

رغم اهميت و حـساسيت     ولي علي . شوندعالي محسوب مي  
-در سـال . دانهاي درسي كمتر مورد توجه قرار گرفته   برنامه

هاي اخير، تحوالت مهمي در سـطح جهـاني موجـب شـده        
هـاي درسـي در آمـوزش عـالي بيـشتر مـورد توجـه               برنامه

ريزان قرار بگيرد كه برخـي      سياستمداران، محققان و برنامه   
تاكيد بـر يـادگيري مـشاركتي و        : از اين تحوالت عبارتند از    

هـاي  فعال، اهميت بيشتر يادگيري در برابر تدريس، برنامـه        
 و  2 درسي كاربردي، دانشگاه مشتري مـدار، دانـش سـبك         

هـاي  اي و برنامـه   دانش بدني، تلفيق آموزش نظري و حرفه      
بنـابراين يكـي از رويكردهـاي       .  درسي مساله محور و غيره    

طراحي برنامه درسي كه در نتيجه تحوالت اخير قابل طرح          
شدن است برنامه درسي وارونه است كـه بـا تلفيـق دانـش              

ني و كاربردي و دانـش نظـري و پيونـد محـيط كـار و                بالي
كنـد  محيط كالس، فضاي يادگيري جديدي را ترسيم مـي        

كه هدف آن يادگيري خود راهبر، يـادگيري مـادام العمـر،            
هـاي حـل    پاسخ به مسايل واقعي و اصيل، و پرورش مهارت        

مساله، تفكر خالق تفكر انتقادي، و مهـارت مـساله يـابي و             
اين رويكرد به صـورت     .  دانشجويان است  مديريت مساله در  

چهار الگوي سالي، ترمي، نـيم ترمـي و ماهانـه قابـل اجـرا               
  .   است

  
 - برنامه درسي وارونـه    -برنامه درسي دانشگاهي  : كليد واژه 

   برنامه درسي دانشجو محور-تحول در آموزش عالي ايران

M. Mehrmohammadi., (Ph.D) & F. Mahmoodi., (ph.D) 
 
Abstract: Curriculum is one of the most important components 
of higher education system determining the extent of 
accomplishments associated with the system. Considering rapid 
global developments and changing needs of societies, curricula in 
higher education should be reevaluated to retain its 
responsiveness and timeliness with regard to such evolving 
needs. Educational Design Research (EDR) was fit as the 
methodology for collect data from a library and documents. Study 
results show that the Higher Education cannot meet the 
requirements a society may demand, so it needs revisiting, and 
research results show several problems such as the lack of 
practical and up to date curriculum, lack of communication with 
the community. On the other hand, Higher Education is seeking 
to revise the Goals and Programs and pay attention to pay more 
attention to qualitative aspects. Some of the Goals include 
practical and applied curriculum, demand-driven and customer-
oriented, community and university partnerships, emphasis on 
needs of Community. The Upset down curriculum design 
(UDCD) approach to curriculum design is one of the approaches 
that emphasis on collaborative and active learning, greater 
importance on learning than teaching, customer-oriented 
university, "mode 2" knowledge production and  somatic 
knowledge, combining theoretical and professional training with 
problem-based learning curriculum, etc. Upset down curriculum 
design deals with combining applied and theoretical knowledge 
with clinical knowledge and connecting the Field work 
experiences to the classroom environment, draws on a new 
learning environment aimed  at authentic response to the real 
problems, and develops problem-solving skills, creative and 
critical thinking, problem formulation problem finding and 
problem management skills in students. This approach can be 
administered in year, a term, half a term or a month. 
Key words: University-based Curriculum (UBC), Upside Down 
Curriculum, development in Higher Education in Iran, Student- 
oriented Curriculum 
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  مقدمه
هاي تحصيلي در نيل به اهداف جامعه نقش اساسي دارد، عنوان يكي از دورهآموزش عالي به

-ها و اهداف تاثيرگذار و اساسي در پيشرفت جامعه مورد توجه خاص سياستخاطر رسالتهو ب
داف آموزش عالي بايد همگام با تغييرات جهاني اهبنابراين . ريزان قرار گرفته استگذاران و برنامه

. هايش را مورد بازنگري قرار دهد تا بتواند نقش موثري در پيشرفت جامعه داشته باشدو رسالت
همگام با تغيير و تحوالت جهاني همواره سعي كرده است در قالب نيز آموزش عالي در ايران 

ساله توسعه به تقويت جايگاه آموزش عالي كشور مبادرت ورزيده تا پاسخگوي هاي پنجبرنامه
هاي برنامه). 1385، همكاراننوروززاده و (يازهاي متنوع و نوين و در حال تحول جامعه باشد ن

هايي است كه نقش اساسي در متحول شدن آموزش عالي يكي از زيرنظامعالي درسي در آموزش 
هاي درسي مصوب در تالش است به اهداف از طريق برنامهزيرا؛ آموزش عالي . و جامعه دارد

ترين درونداد و قلب تپنده آموزش عنوان مهمهاي درسي بهبنابراين برنامه. يابد دست مطلوب
ترين عناصر و عوامل تاثيرگذار در تعيين و يكي از مهم. عالي از اهميت خاصي برخوردار هستند

بدون ). 2005، 1بارنت و كوت(شوند هاي آموزش عالي محسوب ميميزان موفقيت و شكست نظام
ها به گو بودن دانشگاهنماي ميزان پيشرفت و انعكاسي از پاسخينه تمامئهاي درسي آترديد، برنامه

هاي رغم اهميت و حساسيت برنامهولي متاسفانه علي. نيازهاي در حال تغيير جوامع هستند
؛ بارنت 1387مهرمحمدي، (ها كافي نيست درسي در موسسات آموزش عالي، ميزان توجه به آن

هاي الزم براي بررسي، ، و حتي تالش)2003، 3 بادن-؛ ساوين2007، 2ز؛ هيك2005و كوات، 
 به نقل از فتحي 4،1997استارك(ها در دستور كار قرار نگرفته است ارزشيابي، اصالح، و تغيير آن

 ). 1386واجارگاه و شفيعي، 

به ريزي درسي اهميت دادن يكي از موضوعات مهم در برنامه: نويسدهم مي) 1994 (5 سابار
هاي تدريس با هاي درسي و هماهنگ ساختن محتوا و روشنوسازي و تجديدنظر در برنامه

هاي برنامه مند بودنتوجهي به ويژگي زمانبي) 2003( 6جي كوبز. شرايط در حال تغيير است
ريزان درسي بايد در برنامهبنابراين . نمايدها تلقي ميدرسي را از جمله داليل افول كيفيت برنامه
ها و تنگناهاي نظام آموزشي ها و نقاط ضعف و كاستيطراحي برنامه درسي، نقاط قوت و فرصت

                                                            
1.  Barnett, & Coate 
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3.  Savin-baden 
4. Stark  
5.  Sabar 
6.  Jacobs 
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هاي درسي بايد با اهداف ارايه الگوي جديد و يا بازنگري و اصالح برنامه. را مدنظر قرار بدهند
 به احتمال زياد، الگوهايي كه در ساير .كالن و راهبردي نظام آموزشي سنخيت داشته باشد

كشور نظام آموزشي  در اين الگوهااجراي اقتباس و  ،ودشميرها طراحي، تدوين و اجرا كشو
ريزان  بنابراين ضرورت دارد محققان و برنامه.دستيابي به نتيجه مطلوب را تضمين نخواهد كرد

در  . را طراحي كننديدرسي با بررسي وضع موجود و مطلوب آموزش عالي كشور، الگو يا الگوها
وضع موجود و مطلوب آموزش عالي كشور با توجه به اسناد پشتيبان نقشه جامع ابتدا  اين مقاله

عنوان بهطراحي برنامه درسي وارونه گردد و سپس الگوي طور خالصه ارايه ميهبعلمي كشور 
  .گرددتبيين ميگو به اقتضائات الگوئي پاسخ

 است تا اهداف و بروندادها را شدهدر چند دهه اخير فشار روز افزوني به آموزش عالي وارد 
آموزش موجب گري در اهداف و نتايج يادگيري در تاكيد بر بازن. بازنگري كرده و تصريح نمايد

 نيز  در آموزش عالي ايران.شده استدر سرتاسر جهان ها هاي درسي دانشگاهتغييراتي در برنامه
كشور و آيين نامه واگذاري  تدوين نقشه جامع علمي مانندتحوالت متعددي صورت گرفته است 

نقشه جامع علمي كشور به تازگي  .هاي داراي هيات مميزهاختيارات برنامه درسي به دانشگاه
-نامه واگذاري اختيارات برنامهصدور آيينولي   و هنوز عملياتي نشده است؛تدوين شده است

ها و گسترش و گاهبا توجه به شرايط حاكم بر دانشهاي داراي هيات مميزه به دانشگاهدرسي 
نامه، نهادينه كردن مشاركت براساس اين آيين. ه استدش صادر ،هاتوسعه يافتگي دانشگاه

-ها در مديريت آموزش عالي، تمركززدايي، ارتقاي كيفيت آموزش عالي و انطباق برنامهدانشگاه
 .1گرفته استهاي درسي مورد تاكيد قرار هاي درسي با نيازهاي جامعه و روزآمد ساختن برنامه

، عوامل ساختاري، دانش برنامه درسيناآشنائي اعضاء هيئت علمي با  نظير علت مشكالتيولي به
هاي عوامل مالي و انگيزشي و نيز فقدان الگوي مناسب و راهنما در فرايند اصالح و بازنگري برنامه

 گرديد اين موجب) 1387،  و مومني مهمويي؛ فتحي واجارگاه1389واجارگاه، فتحي ( درسي
ريزي درسي به صورت متمركز در نامه حذف شود و بخشنامه ديگري صادر شود و برنامهآيين

درسي در در ارتباط با الگوهاي طراحي برنامه. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت بگيرد
 و هموييممومني (اند  كردهطراحي محققان الگوهاي متعدد برنامه درسي را ،آموزش عالي

الگوي طراحي برنامه درسي  ).1378؛ وزيري، 1383؛ عارفي، 1385، ؛ نوروززاده1390،ارانهمك
جهت رفع يكي از تواند در يم كه .يشنهاد شده است پ)1388( توسط مهرمحمدي نيزوارونه 

   .موانع شناسائي شده مورد استفاده قرار گيرد

                                                            
گيـري از  ها در بهـره هاي اخير با آئين نامه ديگري جايگزين شد كه علت آن ناكامي دانشگاهاين آئين نامه در سال   . 1

  .ريزي درسي عنوان گرديدفرصت مشاركت در برنامه
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  آموزش عالي ايرانشناسي آسيب 
خانه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ و وزارت دو وزارتآموزش عالي ايران زير نظر 

هاي اخير، در سال. شودريزي ميگذاري و برنامهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي سياست
تحوالت متعددي در آموزش عالي ايران رخ داده است كه حتي در مواقعي ضد و نقيض يكديگر 

) 2000(بارنت  و به قول رونالد. ر كرده استها را در آموزش عالي دشواكه فهم جريان. هستند
  . دچار ابرپيچيدگي شده است

هاي زير نظر وزارت بهداشت و درمان عالوه بر جنبه كمي، بر در چند سال اخير دانشگاه
و بيشتر به . هاي درسي را مورد تاكيد قرار دادندهاي كيفي از جمله بازنگري و اصالح برنامهجنبه

مركز مطالعات و (ور، تلفيقي، جامعه محور و مبتني بر مساله روي آوردند رويكردهاي دانشجو مح
والن ئمعاون وزير كار در همايش مس) 1388 (حاجي عبدالوهاب). 1383توسعه آموزش پزشكي، 

يكي از علل : گويدكارآفريني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آماري را اعالم كرده و مي
هاي دانشگاهي با ها و آموزش متناسب نبودن رشته،التحصيالنن فارغمهم افزايش بيكاري در بي

ها و تطبيق انتزاعي بودن متون رسمي دانشگاه: گويدول ميئاين مقام مس. نياز بازار كار است
هاي اجتماعي علت ديگر است، البته در حوزه پزشكي اين مشكالت كمتر ها با واقعيتنداشتن آن

تطابق آموزش عدم  با خدمات بهداشتي، درماني تا حد زيادي مشكل است، ادغام آموزش پزشكي
   .با نياز بازار را حل كرده است

هاي زير نظر وزاررت علوم، تحقيقات و فناوري تغييرات چنداني هاي درسي دانشگاهولي برنامه
 )1389(مدهوشي و نيازي . نيافته است و موضوع كيفيت آموزش عالي به شدت مورد انتقاد است

-ترين رسالترغم توسعه كمي چند ساله اخير نتوانسته مهمآموزش عالي ايران علي: نويسندمي
هاي خود را كه تربيت نيروي انساني متخصص، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و رشد فضايل 

بسياري از . اخالقي و گسترش مرزهاي دانش و تامين نيازهاي پژوهش باشد برآورده سازد
هاي درسي فعلي و كاربردي و جامعه محور را ارايه دادند كه اصالح برنامهمحققان پيشنهاداتي 

-هاي درسي و تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر به دانشگاهكردن و دانشجو محور كردن برنامه
؛ فتحي 1387 ؛ نوروززاده و فتحي واجارگاه،1387مهرمحمدي، (را مورد تاكيد قرار دادند  ها

  ). 1388واجارگاه، 
بندي كنيم موارد زير هاي درسي را جمعگر تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در مورد برنامها

؛ ميركمالي، 1372همكاران،  و زادهرئيسيان( در اكثر تحقيقات و مطالعات مورد تاكيد است
؛ فاضلي، 1380؛ صبوحي، 1380 ساكتي و همكاران، ؛1377توكل، 1376؛ عسگريان، 1372
   ):1386فتحي واجارگاه و شفيعي،؛ 1385؛ كارگر شوركي، 1378؛ وزيري، 1384عارفي، ؛ 1382



 درآمدي بر رويكرد طراحي برنامه درسي وارونه

 145

 و تكيه بيش از حد درسيهاي  آموزي در تدوين برنامه توجهي به تحقيقات و مهارت كم .1
 ؛بر دروس نظري

 ؛ضعف روحيه كار گروهي و جمعي .2
هاي و محتوايي آموزش عالي با نيازهاي كشور و مرز جهت ارتباط شكلي نبود ساز و كار .3

ها در بازار كار ها، ناكارآيي آنها، و آموزشها، درس جهاني دانش و، در نتيجه، عدم انعطاف رشته
 ؛و افت كيفيت

 ؛عدم تطابق موضوعات تحقيقاتي با نيازهاي كشور .4
 نارضايتي كارفرمايان از عملكرد دانش آموختگان دانشگاهي؛ .5

هاي ها با مهارتارتباط آننارضايتي دانشجويان از محتواي دروس دانشگاهي و عدم  .6
 مورد نياز جامعه؛

 ريزي درسي دانشگاهي؛عدم مشاركت استادان و دانشجويان در فرايند برنامه .7

 .ها و نهادهاي اجتماعيعدم ارتباط دانشگاه با مراكز صنعتي و كار و سازمان .8
 در اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور نقاط ضعف، تنگناها و مشكالت آموزش عالي

عدم همكاري و ارتباط : ها عبارتند ازبندي شده است كه برخي از آننفعان جمعايران از ديد ذي
 ميان پيوستگي گرايي؛ عدممدرك هاي صنعتي و اقتصادي؛ رواجناكارآمد بين دانشگاه و بخش

-ها؛ بيآن نبودن كاربردي و درسي واحدهاي ميان پيوستگي آموزشي؛ عدم مختلف هايدوره
 جامعه؛ عدم نيازهاي رفع براي گوييپاسخ در تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه هايتوانايي به توجهي

 كار فرهنگ وجود جامعه؛ عدم نياز و كار بازار با موجود تحصيلي هايگرايش و هارشته انطباق

 بيكاري و جامعه نيازهاي با غيرمرتبط التحصيالنفارغ حد از بيش تحقيقاتي؛ افزايش و علمي

 اعضاي و بازآموزي مستمر آموزش به توجه عالي؛ عدم آموزش در كيفيت آموختگان؛ كاهشنشدا

 محافل در و بررسي نقد فضاي وجود ها؛ عدمدانشگاه با كشاورزي بخش ارتباط علمي؛ عدم هيات

 پژوهش؛ عالقمندي و آموزش منابع و امكانات از صحيح استفاده عدم و وريبهره دانشگاهي؛ عدم

 غالب نبودن كشور؛ همسو داخل در وريافن و علم توليد به توجه عدم و تكنولوژي اتوارد به

نقل از (دانشگاهي  هايپژوهش در محوري تقاضا نگرش جامعه؛ فقدان واقعي نيازهاي با هاپژوهش
  ). 1385اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور، 

رسيم كه آموزش عالي يجه ميبا بررسي اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور به اين نت
وجود بياورد كه مساله محوري، ههاي درسي دانشگاهي بدرصدد است تغييراتي را در برنامه

كاربردي كردن، مشتري محوري، و يادگيرنده محوري از جمله موارد مورد تاكيد اسناد پشتيبان 
  . باشدمي
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  اهداف كالن نظام آموزش عالي كشور  
 ساله اهداف كالن را 20براساس سند چشم انداز ) 1390(ات و فناوري  وزارت علوم، تحقيق  

  :تدوين كرده است كه برخي از اين اهداف عبارتند از
  ؛دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در پايان برنامه پنجم  .1
عه فناوريهاي هاي عالي و اهتمام نسبت به دستيابي و توس گسترش و ارتقاء كيفيت آموزش  .2

 هاي مربوط به اطالعات و ارتباطات، هوا فناوري نانو، زيست فناوري، فناوريمانند، جديدويژه و 
 جديد؛هاي  محيطي و انرژي  اي، زيست فضا، هسته

 دوستي افزاري و ترويج پژوهش و تقويت روحيه تحقيق و علم تقويت جنبش نرم  .3

هاي هنر و  ني و اسالمي و اعتالي جلوههاي انسا تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش  .4
 ؛شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني اسالمي زيبايي

كارآيي، اثربخشي و توسعه تحقيقات كاربردي و نيز اصالح نظام آموزشي كشور در  افزايش  .5
نمودن آموزش و پژوهش با نيازهاي   اي و متناسب هاي آموزش عالي، و آموزش فني و حرفه حوزه

ها و استعدادها در جهت ايجاد اشتغال و رفع  هاي رشد مهارت ه و تمهيد زمينهواقعي جامع
 ها با صنعت و جامعه نيازهاي كشور از طريق تحكيم و توسعه پايدار و ارتباط مؤثر و مفيد دانشگاه

 ؛هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كاربرد در بخش و
در راستاي تأمين نيروي ...)  وها ها، رساله وژهدروس، پر(هاي عالي  كاربردي كردن آموزش .6

 انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور و توسعه منابع انساني و مديريتي؛

ايجاد نگرش معرفتي، ارزشي و اسالمي به دانش و فناوري و تربيت نيروي انساني كارآمد و  .7
 ؛بيني اسالمي متعهد براي مديريت كشور بر مبناي اصول و جهان

ها و  ها و مراكز تحقيقاتي وابسته در تعريف پروژه  انگيزه در اعضاي هيأت علمي دانشگاهايجاد .8
كردن نيازهاي واقعي صنايع متفاوت و كشور و  هايي كه در مسير حل مشكالت و برطرف رساله

 ؛باشد مسائل اساسي اجتماعي و فرهنگي جامعه مي
اوت در پيگيري و شناخت مشكالت هاي متف ها و گرايش ايجاد انگيزش در دانشجويان رشته .9

  .صنعتي و مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه و حركت در مسير رفع اين مشكالت و مسائل
 

وزارت علوم، (ها و پيشنهادهاي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري  برخي از برنامه
  ):1390تحقيقات و فناوري، 

 تطابق و كاربرد در عرصه هاي مختلف دانشگاهي در راستاي تدوين نظام آموزشي رشته .1
  ؛علوم و فنون مورد نياز جامعه

  ؛هاي علمي دانشجويان بناي سيستم آموزش عالي، بر اصل كيفيت آموزش و تقويت بنيه .2
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بازنگري در محتواي واحدهاي دانشگاهي، خصوصاً در دوره تحصيالت تكميلي و استفاده از  .3
  ؛هاي نوين آموزشي ولوژيعلوم و تجهيزات روز در ارائه دروس و استفاده از تكن

  ؛اي و جغرافيايي هاي خاص و كاربردي با استفاده از پتانسيل منطقه نمودن رشته داير .4
 ، "آينده پژوهي"هاي  هاي آموزشي و واحدهاي درسي الزم، براي ايجاد رشته تدوين برنامه .5
  ؛ي فناوريساز ، در راستاي امكان فراگيري هنر تبديل علم به ثروت و تجاري… و"توليد ثروت"

  ؛هاي تحصيلي تعريف ساز و كار مناسب در ارزيابي آموزشي دانشجويان با توجه به رشته .6
پردازي در زمينه اقتصادي، مالي،  اندازي مركز آموزشي و پژوهشي و نظريه تأسيس و راه .7

سياسي و مديريت با رويكرد مبتني بر مباني اسالمي و بومي و مسلط بر دانش غربي با استفاده از 
  ؛هاي موجود در كشور ها و استعداد ها و قابليت تانسيلپ

تحول و ارتقاء علوم انساني با تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با  .8
هاي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و  ها و روش انگيزه، اصالح و بازنگري در متون و برنامه

گذاري در  ريزي و سرمايه انديشي و برنامه زي، نقد و آزادپردا هاي پژوهشي و ترويج نظريه فعاليت
  ؛هاي علوم انساني با نگرش كاربردي تدوين محتواي واحدهاي آموزشي در رشته

مدت و بلندمدت با تهيه  مدت، ميان هاي تحقيقاتي كشور در مقاطع زماني كوتاه تعيين اولويت .9
هاي صنعتي، فرهنگي،  توجه به نيازمنديسند راهبردي جامع نظام تحقيقاتي و پژوهشي كشور با 

 ؛ اجرايي–اجتماعي و مديريتي 
شدن نقش رفع مشكالت  نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي در راستاي پررنگتر بازنگري آيين  .10

هايي اختصاصي  آموزشي، فرهنگي و صنعتي كشور و همچنين تالش جهت دستيابي به مالك
 ؛علوم انسانيجهت ارتقاء اعضاء هيأت علمي گروه هنر و 

ها در  ها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشكده كردن تحقيقات مشترك بين دانشگاه  نهادينه  .11
المللي و اشاعه فرهنگ تحقيقات مشترك ملي و  اي و بين داخل كشور و در سطح منطقه

 ؛المللي بين
و اصالح ها  نامه ايجاد ساز و كار مناسب ارتباط صنعت و دانشگاه با بازنگري و تقويت آيين  .12

 ؛ساختارها و تأمين اعتبارات پژوهشي
 تدوين و ارائه .اتخاذ راهبرد و تدوين راهكارهاي مناسب براي تبديل علم به ثروت  .13

 ؛ "توليد ثروت" و "آينده پژوهي"چون ها براي دروسي هم سرفصل

ها به موضوعات پژوهشي و تبديل نتايج  تقويت و گسترش مراكز رشد به منظور تبديل ايده .14
 .ژوهش به فناوريپ

رسيم كه آمـوزش    هاي نظام آموزش عالي ايران به اين نتيجه مي        با تامل در اهداف و برنامه      
هاي كيفي آموزش عـالي؛ كـاربردي   توجه به جنبه: عالي ايران بر چهار فعاليت محوري تاكيد دارد      
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 برقـراري   ها در راستاي نيازهـاي جامعـه و صـنعت، و          كردن دروس؛ پژوهش محور كردن دانشگاه     
هاي درسي سـنتي و محتـوا       با اجراي برنامه  . ها با جامعه و مراكز صنعتي     ارتباط تنگاتنگ دانشگاه  

دسـتيابي بـه اهـداف بـاال نيازمنـد تغييـر          . ها و اهداف دست يافـت     توان به اين فعاليت   محور نمي 
قع يك نوع   يادگيري در نظام آموزشي است و در وا       -هاي ياددهي هاي درسي و شيوه   اساسي برنامه 

هاي درسي طراحي و    بنابراين ضرورت دارد الگوهاي جديد برنامه     . شودتغيير پارادايم محسوب مي   
با بررسي و مطالعه اسناد پشتيبان نقشه جامع        . تا با اهداف فوق همخواني داشته باشد      . اجرا گردد 

 ايـران بـه     رسيم كه نظـام آمـوزش عـالي در        علمي كشور و اهداف آموزش عالي به اين نتيجه مي         
  .رويكردهاي جديد دانشگاهي مانند مشتري مداري در حال حركت است

  
  الگوي طراحي برنامه درسي وارونه

عنوان يك ايده جديد در ارتباط با معماري برنامه درسي يا سطح  به1برنامه درسي وارونه    
آوري است كه عنوان يك ايده بكر و نوبه). 1388مهرمحمدي، (كالن طراحي برنامه درسي است 

 بين برنامه درسي وارونه و ساير توانهرچند مي. در اين زمينه تحقيقاتي انجام نگرفته است
 2نيتمبلالگوهاي جديد طراحي برنامه درسي مانند برنامه درسي مبتني بر مساله هووارد باروز و 

؛ 2000 بادن،-مانند ساوين(هاي مختلف و الگوهاي طراحي شده براساس آن در رشته) 1980(
، برنامه درسي مبتني بر تكليف رونالد  )2004،  و همكاران3؛ كولموس1995بريگز و هالينگر، 

  . يافتهايي شباهت) 2000( و همكاران 4هاردن
 1986 در سال 6 و رالف تايلر5با مطالعه مصاحبه چاپ شده شوبرت) 1388(مهرمحمدي 

ده نوآورانه در طراحي برنامه درسي آموزش رويكرد طراحي برنامه درسي وارونه را به عنوان يك اي
تايلر در اين مصاحبه از تجارب اوليه خود در مورد طراحي برنامه درسي براي . كندعالي مطرح مي

كند كه در اين الگو تجارب  بحث مياربردي و مهندسي اواسط قرن بيستم ك–هاي علمي آموزش
برنامه تجربه خود در طراحي از يز و شوبرت ن. محيط كار بر مباحث كالس درس تقدم داشت

كند كه بر تقدم تجربيات محيط كار بر مباحث  ميبحث كارشناسي علوم اجتماعي دانشگاه كرنل
البته در برنامه درسي وارونه تقدم تجارب باليني و كلينيكي بر  .هاي كالسي تاكيد داشتو فعاليت

                                                            
1. Upside down Curriculum Design 
2. Barrows & Tamblyn 
3. Kolmos 
4. Harden 
5. Schuberts 
6. Ralph Tyler 
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م اهميت تلقي كردن مباحث نظري اي به معناي ناديده گرفتن و يا كمباحث كالسي و نظريه
 . نيست؛ بلكه تاكيد بر محتواي كاربردي هدف اصلي است

هاي در برنامه. است و سنتي  متداول درسيهاي برنامهنقطه مقابلبرنامه درسي وارونه 
) كارورزي(   تقدم مطلق با مباحث نظري است و تجربه كلينيكي در قالب انترنشيپدرسي سنتي
محيط كار است و باليني و تجارب  در برنامه درسي وارونه تقدم با تجارب يول .شودتحصيل مي

و محتواي كاربردي مورد تاكيد ل محيط كار است ئمحتواي كالسي در راستاي تجارب و مسا
دانش نظري نسبت به  در اين نوع برنامه درسي . محتوا از قبل تعيين شده نيستهمچنين .است

حتي ارزش خود را مديون ذهن آميخته با مساله و مستعد بهره دانش عملي برتري ندارد، بلكه 
 1مبتني بر ضرورت ادراك شده يادگيري  و بر رويكرد).1388مهرمحمدي، (برداري از آن است 

 يعني به اين ايده متكي نيست تا دانش .كند تاكيد مي2رويكرد متكي به فرض ضرورتدر مقابل 
كند چه نوع دانش و ته باشد؛ بلكه ماهيت مساله ايجاب ميرا انتقال دهد تا در آينده كاربرد داش

  .محتوايي مورد نياز است
گر ايده برنامه درسي وارونه مورد بحث قرار اين بخش بسترهاي الزم و عوامل تسهيلدر 

درسي وارونه به عنوان توجيه ما اين است كه زمان آن فرارسيده است تا الگوي برنامه. گيردمي
 در آموزش عالي  برنامه درسي در آموزش عالي به اقتضاي شرايط و زمانطراحييك الگوي 

   .ايران مطرح گرددجهان و 
  

  هاي ظهور برنامه درسي وارونهزمينه
هاي مهمي در نظام آموزش عالي سراسر جهان هستيم و هاي اخير، شاهد دگرگونيسال در

-دستهتحول بخش  پنج درالي هاي آموزش ع تحوالت نظامبراساس تحليل منابع انجام گرفته، 
  : شودبندي مي

  ؛تحول در يادگيري و نقش يادگيرنده  .1
    صورت تلفيقي؛ بهاي و نظريتحول در نوع آموزش و تاكيد بر آموزش حرفه  .2
  ؛ها و نقش آنهادانشگاهتحول در   .3
  ؛تحول در نقش دانش .4
 .هاي درسي برنامهتحول در .5

  
                                                            
1 ‐ Just in time 
2 ‐ Just in a case 
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  تحول در يادگيري و نقش يادگيرنده
تر نظري مهمكنم در فلسفه تعليم و تربيت هيچ نقطهفكر مي: نويسدمي )63: 1963(يويي د    

گيري اهداف آموزشي نيست، و اين اهداف آموزشي از تاكيد آن بر مشاركت يادگيرنده در شكل
ترين دليل شكست تعليم و و مهم.... كندهاي يادگيرنده را در فرايند يادگيري هدايت ميفعاليت
 .  سنتي اهميت ندادن به مشاركت فعال يادگيرنده در تعيين اهداف آموزشي استتربيت

روياي من اين است كه روزي بيايد كه افراد بدون : نويسد مي)40: 1992(كارل پوپر 
هاي درسي يادبگيرند، و برانگيخته شوند تا مسايلي را مطرح كنند و خستگي و دلزدگي در كالس
هاي غيرمنتظره به سواالت مطرح نشده كالس درسي كه در آن پاسخدر مورد مسايل بحث كنند، 

  .كنديادگيرنده براي گذراندن امتحانات مطالعه نميكالس درسي كه ه شود؛ ئارا
 )1961( برونر . به يادگيري را مطرح كرده است2يك رويكرد شخصي محور) 1969( 1راجرز
دانش شخصي از جهان بر . را مطرح نمود» 3گرايي ابزاريمفهوم« و »يادگيري اكتشافي«اصطالح 

اند، اساس الگوهاي ساخته شده فرد از واقعيت است و اين الگوها ابتدا از فرهنگ فرد اقتباس شده
 براساس احساس بنابراين يادگيري بايد ضرورتاً. گيردميكار هطور فردي بهها را بسپس فرد آن

ه مسئوليت يادگيري بر عهده يادگيرنده و تجارب در برنامه درسي وارون. مسئوليت يادگيرنده باشد
  .وي از محيط كار است

عنوان يادگيرنده، از نيازهاي كند كه نيازهاي بزرگساالن، به بحث مي1970 در دهه4ناولز
 بر اين استادكند كه يادگيري موضوع محور با محوريت او پيشنهاد مي. كودكان متفاوت است

 كمتر ارزشمند است، در صورتي كه استادنسبت به تجربه تصور است كه تجربه يادگيرنده 
بنابراين چيزهايي كه . كنديادگيري دانشجو محور بر فرايند يادگيري براي يادگرفتن تمركز مي

 به اين برنامه درسي وارونهو . دانند بسيار مهم استدانند و چيزهايي را كه نميدانشجويان مي
  ).1990ناولز، (پردازد موضوع مي

پري  (تاكيد كرديادگيري دانشجو از طريق جهان يادگيرنده  بر 1970در دهه  5ريپ
 9 بايد از يادگيرندگان را مطرح كرد كه  يادگيريدر يك مطالعه كيفي، نه موقعيتوي ). 1970

تصور جهان ) 1( از موقعيت يادگيرندهكند يك پري يشنهاد مي. مرحله و موقعيت عبور كنند
كند همه چيز نسبي است ولي  تصور مي كهي؛ به موقعيت) غلط-حيح ص– بد -خوب( برحسب 
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اي كه ضرورت دارد تا در برخي و در نهايت به مرحله )5موقعيت( هاي يكساني ندارندارزش
  ).9 موقعيت (بكاودها اظهارنظر كند و از اين طريق ارزشهاي خود را حوزه

تصورات  تكاليف يادگيري، موقيعت و زمينهكند كه طرحواره پري بر اين داللت مي
 ماهيت در موردها چنين ديدگاه آنگيرد، همتحت تاثير قرار مياز يادگيري را دانشجويان 
بنابراين موقعيتي كردن يادگيري موجب . دهدقرار ميتاثير ها را تحت آنيادگيرييادگيري، 

  .شودتسهيل يادگيري و ايجاد تصور مثبت نسبت به يادگيري مي
تحقيق . 2 بازنگري شده است1986 در 1ي توسط محققان ديگر از جمله بلنكايديدگاه پر

؛ 4،1987؛ هونسل3،1983اينت وستل و رامسدن(از جمله را ارايه شده توسط پري، محققان ديگر 
نقل از  (تاثير قرار داد تا رويكردهاي يادگيري فعال را مطرح كنندتحت) 1989،  5نريگارد

-كه دانشجويان چگونه ياد ميراين مباني رو به رشد دانش در مورد اينبناب. )2000بادن، -ساوين
هاي تربيتي را خلق گيرند حركتي را در درون نظام آموزش عالي بوجود آورده است تا محيط

  . كنند كه يادگيري دانشجو محور و فعال را تسهيل و ترغيب كند
 بيگز و مور. وزش عالي شده است موجب تحوالتي در آمهاي اخير نظريه يادگيري بيگزدر دهه

-هاي دانشجو، زمينه و موقعيت تدريس، فراينداند كه ويژگي كردهمعرفي را 6پي3مدل ) 1993(
 يادگيري دانشجو را تحت تاثير ،يادگيري و نتايج و بروندادهاي مطلوب يادگيري-هاي ياددهي

تماعي اقتصادي، جنسيت، هاي اجزمينه مانند پيشهاي دانشجوبرخي از ويژگي. دهدقرار مي
هاي استخدام درآينده در حوزه نژاد، محيط اجتماعي، محيط خانوادگي و محيط كار، و فرصت

ها ها، رفتار و رويكردهاي يادگيري مورد عالقه آن نگرشچنينهم. شودمورد عالقه را شامل مي
  .دهدهاي درسي تحت تاثير قرار ميچگونگي يادگيري را در كالس

. دهدتاثير قرار ميگيرند تحتمي چه را كه دانشجويان ياد زمينه يادگيري نيز آنموقعيت و
ساير متغيرهاي سطح . شودهاي تدريس را شامل ميهاي استاد، برنامه درسي و روشكه ويژگي

 بندي تاثير بسيار قويمت و بودجهها و تصميمات موسسه و دولت و حكومديريتي مانند سياست
هاي علمي و اجتماعي موسسات علمي را در سطح وسيعي  ارزشچنينهم. ندداربر يادگيري 

   .دندهتحت تاثير قرار مي
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گيرند و هاي متعدد يادميشيوهاعالم كردند كه دانشجويان به) 1976 (1مارتون و سلجو
كنند كه  را مشخص مي كليها دو رويكردآن. برند موقعيتي استكار ميهرويكردي كه ب

عنوان رويكرد برند و اين رويكردها را بهكار ميهدر هنگام يادگيري متون و محتوا بدانشجويان 
هاي استراتژي) 1976 (2در همين زمان، پسك. كنندبندي ميسطحي و رويكرد عميق دسته

منعطف و داراي استعدادهاي  و 3دارگرا، سريالي و دنبالهيادگيري دانشجويان را با عنوان كل
  . دهندها تكاليف را انجام مياي كه آنشوند براساس شيوهايل ميتمايز ق 4متنوع
يادگيري  «كنند واقعي تمركز ميلئ بر مساهايي كهيادگيري: نويسدمي) 1992 (5دنسمار
شود، كه در آن يادگيري فراتر از بخاطر سپاري اطالعات است، و بر درك و را شامل مي» عميق

 دانشجويان را در فرايند برنامه درسي وارونه. كندمركز ميتر موقعيت تحت مطالعه تفهم عميق
بنابراين  .سازددرگير ميمحيط كار و تجارب واقعي كارگيري مسايل واقعي هيادگيري از طريق ب

 نقش مهم  و قرار گرفتن دانشجويان در معرض تجارب محيط كار،ه مساله به دانشجويانئشيوه ارا
  .در فرايند يادگيري دارد

فرايندهاي يادگيري دانشجويان را ) 1970(، و پري )1976(، پسك )1976( و سلجو رتونام
) 1983 ( و رامسدنويستلت نها را مشخص كردند، و ايادگيري آناند و رويكردهاي مطالعه كرده

-كند كه دانشجويان به شيوه پيشنهاد مي، وهاي فردي دانشجويان را مطالعه كرده استويژگي
  . يابندهاي شخصيتي به موفقيت دست ميها و ويژگيفيق استعدادها، نگرشهاي مختلفي با تل
 1972در سال . العمر جنبه كليدي ديگر تغيير پارادايم در آموزش عالي استيادگيري مادام

اندازي كرد و در المللي توسعه آموزش و پرورش را با رياست ادگار فائور راهيونسكو كميسيون بين
» دنياي امروز و فرداي تعليم و تربيت: يادگيري براي زيستن«: ا عنوانهمان سال گزارشي ب

منتشر كرد و در اين گزارش بر يادگيري مادام العمر تاكيد گرديده است و از توجه بيش از حد بر 
) 1994 ( و همكاران6كندي). 15: 2009نقل از كريشمن، (اي انتقاد شده است يادگيري مدرسه

هاي يادگيري براي دوره كارشناسي پيشنهاد كرده است كه مهارتيك الگوي برنامه درسي 
بسياري ) يادگيري مادام العمر(هاي يادگيري براي يادگرفتن مهارت. دهدالعمر را پرورش ميمادام

ها در برنامه درسي گنجانده شوند نه اگر اين مهارت. گيردديگر را دربرميعمومي هاي از مهارت
-نمايد؛ بلكه مهارتدرسي فراهم مياي محتواي تدريس شده در برنامهتنها يك اصل تلفيقي بر
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هاي برنامه نمايد كه موجب تقويت يادگيري در ساير بخشهاي اساسي و بنيادي را فراهم مي
برنامه درسي وارونه به علت تاكيد بر يادگيري خود راهبر و تلفيق تجارب محيط . دشودرسي مي

  .شودالعمر ميد يادگيري مادامكار با تجارب باليني موجب رش
مهرمحمدي،  (1از طرف ديگر انتقاد از اهداف رفتاري توسط محققاني مانند آيزنر، استنهاوس

، مطرح شدن رويكرد ساخت و سازگرايي و غيره زمينه گسترش برنامه درسي وارونه را )ب1387
هاي درسي نند برنامههاي درسي يادگيرنده محور ما طراحي و تدوين برنامه.هموار كرده است

زمينه را براي برنامه درسي وارونه ... مبتني بر مساله، مبتني بر تكليف، مبتني بر شايستگي و
  .فراهم كرده است

هاي مبتني بر ديدگاه ساخت و سازگرايي و اهميت بيشتر  با ظهور آموزش1990در دهه     
  . رار گرفتيادگيري نسبت به تدريس، نقش يادگيرنده مورد توجه جدي ق

  ):1995(اصول اوليه ساخت و سازگرايي از نظر ساوري و دافي 
  آيد؛دست ميهدرك وفهم از طريق تعامالت فرد با محيط ب  .1
  شود؛تعارض شناختي موجب برانگيختن يادگيري مي  .2
هاي فردي ساخته دانش از طريق تعامل و مذاكره اجتماعي و ارزشيابي اعتبار درك و فهم  .3
 . شودمي

عنوان يك فرايند فعال ساخت و بازسازي دانش پارادايم ساخت و سازگرايي، يادگيري بهدر 
با راهنمايي استاد و نيز شود و يادگيري دانش بطور بازگشتي يادگرفته مي. )1998، 2بناري(است 

و بهترين نتايج و ). 2009كريشمن، (بازخورد از طرف استادان و دانشجويان تسهيل شود 
 دهه از ميانه ).1993بيگز و مور، ( يجه تعامالت شناختي و اجتماعي استبروندادها نت

ها از طرف ساخت و سازگرايان بطور رويكردهاي يادگيرنده محور براي تدريس در دانشگاه1980
در رويكردهاي ). 2004كولموس و همكاران، (تري مورد حمايت قرار گرفته است گسترده

 و اين ).2009كريشمن، (شود نه اينكه پوشش داده شود  مييادگيرنده محور، محتوا بكار برده
استاد در يك برنامه . تغيير نقش محتوا بخش مهمي از تغيير پارادايم در آموزش عالي است

در مقابل دانشجويان ممكن درسي سنتي ممكن است بر پوشش دادن محتواي زياد تمركز كند؛ 
، همكاراناسميت و (كم از آن استفاده كنند است محتواي كمي را بخاطر بسپارند و يا بسيار 

درسي وارونه نيز با تاكيد بر ساخت دانش با اتكاي به تجارب غني محيط رويكرد برنامه). 2009
  .گرايي استوار استكار، بر اصول سازنده
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  صورت تلفيقي  اي و نظري بهتحول در نوع آموزش و تاكيد بر آموزش حرفه
هاي برنامه) 2000بادن، -ساوين(اي سابقه تربيت حرفه بيعلت گسترشبه 1960در دهه 

 و انتقادهاي ترديدها. درسي از جنبه دانش نظري و دانش كاربردي بيشتر مورد توجه قرار گرفت
زش و در آمظهور طراحي برنامه درسي وارونه عوامل موثر در ازتوان مينيز را اي  حرفهتربيت
موجب شده است تا اي مورد آموزش حرفه درح شده مطرسواالت جديد  .قلمداد كردعالي 

   .اي بيشتر مورد توجه قرار بگيردآموزش حرفه
 و نوع محتوا متمركز  دانشجويانگي يادگيريچگون بر  تحقيقات و مطالعات،1970در دهه

تاسيس شدند تا از اين طريق آموزش عالي ) هاپلي تكنيك(بنابراين موسسات صنعتي . گرديد
بنابراين بعد اجتماعي در كنار بعد ). 1996بادن، -ساوين(پاسخ بدهد  اجتماعي يازهايبتواند به ن

  .شناختي مورد توجه قرار گرفت
 هايگروهو گرديد، در جامعه مطرح يك موضوع عمومي عنوان بهيادگيري 1980در طول دهه

، 1هاسكل (دلحاظ گرد هاي درسيها در برنامهموردنظر آناهداف تا كردند  ميتالشاي حرفه
1984 .( 

-هايي از عوامل موثر بر برنامهنمونه) 1978( 3آرگريس شون و و) 1972(2شاينآورانه كار نو
 شون: نويسدمي)1388(مهرمحمدي  . استهاي پاياني قرن بيستماي در دهههاي درسي حرفه

اي است كه هاي درسي ويژه تربيت عناصر حرفهبر برنامه“ عقالنيت ابزاري”منتقد جدي حاكميت 
  . به بحران كنوني انجاميده است

  :كندرا مطرح مياي حرفهتربيت   درگيري تغييرجهتنوع از چهار ) 1972( 4يناش
 ؛ اي را تقويت بكندآموزش حرفه ي متعدد و متنوع مسيرهاكه پذيرانعطافاي مدارس حرفه •

 ؛ايآموزش حرفهپذير انعطاف  اوليهفازها و مسيرهاي •
كند اي جديد تلفيق  كه چندين ديسيپلين را در مشاغل حرفهنيدرسي فراديسيپليهاي برنامه •
 گو باشد؛به مسايل اجتماعي جديد بيشتر پاسختا 

 پايه و دانش بخشدر هم اي هاي درسي حرفهتلفيق كامل علوم رفتاري و اجتماعي در برنامه •
 .كاربردي هم دانش

نياز دارد » از دانستن نوعي«اي به  عمل حرفهيادگيري و: نويسندمي) 1978(ن و و شآرگريس
 بدون كنند اساساًاي اقدام ميهايي كه در آن افراد حرفه موقعيت.گرا است اثباتفراتر از علمكه 
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اي و ل حرفهئو افراد در حل مسا. )اي از نوع ساختار مبهم هستندمسايل حرفه (استساختار 
 1كار گرفته شدههاي بهبلكه از نظريهكنند، ستفاده نمياهاي مفروض انگاشته شده  نظريهواقعي از

فراد اكار گرفته شده هاي بههاي مفروض انگاشته و نظريهنظريهبين بنابراين . كننداستفاده مي
 عنوانبه دهند،مي قرار استفاده مورد واقعي صورت به افراد كه هايي نظريه( .ي وجود دارداقضاتنت

-مي يا و كنندمي صحبت هاآن به راجع افراد كه هاييو نظريه شده؛كار گرفته به هاينظريه
 اين انديشمندان موجب آثار ارزشمندبنابراين  .) هستندمفروض انگاشته شده هاينظريه نويسند،

اي ايجاد شود كه در آن به ماهيت دانش و ارتباط بين نظريه و  حرفهتربيتگرديد تا تغييراتي در 
  . اي توجه گردد حرفهيتتربهاي عمل در دوره

در عصر جديد يادگيري تجربي و عمل فكورانه بايد : نويسند مي)1994(كندي و همكاران 
 و ي يادگيري تجربي فاصله و شكاف بين يادگيري دانشگاهزيرا. بيشتر مورد توجه قرار بگيرد
-ننده ويژگيكند كه منعكس ككند و بر آن نوع يادگيري تاكيد مييادگيري محيط كار را پرمي

اين واقعيت  و بر. ريشه در تجربه فردي يادگيرنده داردنيز عمل فكورانه . هاي جهان كار است
اي وجود دارد كه از انتزاعات نظريه) معرفت شناسي عمل(كند كه شكلي از دانش تمركز مي

  .تدريس شده در دانشگاه كامال متفاوت است
ميت  با رابرت پوتنام و دايانا مك لين اس كاربردي، يكي از كارهاي مشترك آرگريسدانش

براي و سودمند  دانش مفيد  كهدكن تمركز ميپژوهش شيوهآن نوع از و دونالد شون است كه بر 
  . حاصل شودحل مسائل كاربردي 

-كند و اعالم ميبندي ميقسيم تيشورت دانش دانشگاهي را به دو دسته ديسيپليني و عمل
آموختگان و اهداف هاي دانشهاي امريكا انقطاعي ميان توانمنديگاهتقريبا در تمام دانشكه كند 

  .)1388نقل از مهرمحمدي،  ()ميان مطلوب و واقعي( برنامه درسي ديده شده است
اي به ماهيت دانش تغيير يابد و اين نظريات باعث شده است تا در نوع نگرش آموزش حرفه

 :نويسد مي)1985( 2وتار ِ:براي مثال.  تقويت كندايهاي حرفهارتباط بين نظريه و عمل در دوره
فراتر از اين آموزش عالي نقش  و.  بسيار متفاوت استايحرفه در آموزشساخت و كاربرد دانش 

افراد و اجتماعات در را  دانش توليدظرفيت بلكه بايد . دانش را توليد و انتقال دهد است كه
 .داردنياز اي ين آموزش عالي و آموزش حرفه ب بيشترادلب بنابراين آن به ت. تقويت كندايحرفه

ل واقعي و ئبرنامه درسي وارونه با پيوند تجارب محيط كار و كالس درس و مطرح كردن مسا
و حتي در . گردداصيل محيط كار موجب ارتباط آموزش عالي و جامعه و حرف و مشاغل مي

   .ها موثر واقع شودنها و نقاط قوت و ضعف آهاي جديد رشتهشناسايي قابليت
                                                            
1. Espoused theories& theories in use 
2. Eraut 
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است كه طي » دگرگوني معرفت شناختي«يك  تحول در دانشگاه: نويسد مي)1984 (ليوتار
 ؛هاي جهانآن دانش ديگري نه براساس ميزان قدرت، توانايي و دقتش در بيان و بازنمايي واقعيت

كار برده شود تا هب و دانش بايد اجرا شود. شود ارزشيابي» و كاربرد آن مفيد بودن«بلكه براساس 
  . ارزشيابي شود ميزان اثربخشي آن در جهان امروز

اي مانند پزشكي، حقوق، هاي حرفهرشتهمحدود به اي فقط ا تربيت حرفهيگرايي البته حرفه
نوعي بهاي علمي و دانشگاهي بلكه در عصر حاضر هر رشته. ستينرا ... معماري، مهندسي، و

فراستخواه  .داش بگو پاسخجوامعر پي آن است تا مسايل واقعي شود؛ زيرا د محسوب ميحرفه
 علم بنديطبقه درختي ساختار سوم علم، از اواخر قرن بيستم با ظهور موج: نويسدمي) 1383(

 ساختار علم، .هستند پايه علوم، از دسته كدام كه معلوم نيست سادگي بهو  .فته استيا تحول

-مي دگرگون نيز علمي مفهوم تخصص .يابندمي موضوعيت هارشته ميان .كندمي پيدا ايشبكه
اي بين اي و غيرحرفهبندي حرفهبنابراين با اين توصيف دسته. آميزددرمي گراكل نگاه با و شود
  .ها درست نيسترشته

ي موردنظر يگراحرفهيعني،  .كردگرايي تفسير توان عملگرايي را مي حرفهاز طرف ديگر،
) مفيد بودن و به كار آمدن(ي يگرابايد عملب موازين و مباني انديشه ديوئي  در چارچوديوئي

ي كه در گفتمان يها كاربرد داشته باشد؛ نه به معناطوري كه در همه رشتههتفسير شود و ب
-بايد جهتي يگرادر واقع از نظر ديوئي حرفه. اي مطرح استحرفه هاي فني وامروزي آموزش

 .)1388مهرمحمدي،  (گيري و مالك اعتبار آن تلقي شود اصلي هر نوع يادگيري
  هاها و نقش آنتحول در دانشگاه
گذاران و افراد قرار ها بيشتر مورد انتقاد محققان و سياستها و وظايف آنامروزه دانشگاه

وظايف اصلي ) 1997 (مكاران و ه1 كِيو.و وظايف سنتي آن تغيير يافته است. گرفته است
آموزشي؛ پژوهشي؛ : بندي كردندموسسات آموزش عالي را در پنج دسته كلي دستهها و دانشگاه

ها از يك نقشي و تك نهادي به كنند كه دانشگاهو تاكيد مي. ايخدماتي؛ انتشاراتي؛ و رشد حرفه
  . اندچند نقشي و چند نهادي تغيير يافته

 4بالزنوت و 3جدوول، "دانشگاه مديريت شده"آن را ) 1389( 2نوِودانشگاه جديد كه ك
نامند، دانشگاهي است كه هرچند در  مي"دانشگاه مابعد تاريخ" يدينگز، ر"دانشگاه خدمت محور"

                                                            
1. Cave  
2. Cowen 
3. Tjeldvool 
4. Blazenuite 
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مانند تاكيد بر يادگيرنده، مشتري . عنوان با همديگر متفاوت هستند؛ ولي اهداف مشابهي دارند
 ...مداري، دانش كاربردي، نيازهاي جامعه

. كندها تعريف ميها و مهارت دانش خود را براساس صالحيتدانشگاه) 46: 1389(ن وِوك    
ها در آينده به آن وارد خواهند شد را تعريف التحصيالن آناي كه فارغيعني نوع شغل و حرفه

  . كندمي
-سازمان. يابدها، از لحاظ پيچيدگي، افزايش ميهاي اشخاص و سازمانفعاليت) 2000(بارنت     

خلق شده توسط استادان و پژوهشگران دانشگاهي، بلكه بر دانش حاصل از ها نه تنها بر دانش 
  . تجربه نيز مبتني هستند

خواهد به توسعه آن كمك دنبال خدمت به جامعه دانش محور است و مياگر آموزش عالي به    
 و هاگو باشد؛ زيرا، يك رشته واحد، تمام خواستهها پاسخرشتهكند، بايد نسبت به ارتباط بين
   ).2001، 1دالنتي(دهد تقاضاهاي جامعه را پوشش نمي

ها نيز دقيقاً نگران ارتباط و دانشگاه. كننده دانش نيستنددانشجويان مانند گذشته فقط مصرف    
هاي خدمت محور هستند كه ها دانشگاهاين دانشگاه. هاي درسي خود با دانشجويان هستندبرنامه

  ). 311: 1389 جدوول و بالزنوت،(لف جامعه پاسخ دهند در صدد هستند به نيازهاي مخت
كند كه استدالل مي» 3ويرانيمعرض دانشگاه در «در كتاب مشهور خود  2يدينگزر

اي كه از دوره روشنگري آغاز شد و تاريخ دانشگاه و آموزش عالي را شكل داد دانشگاه از مرحله«
ترين ويژگي  مهم:دسوينريدينگز مي. شده است وارد» مابعد تاريخ«دوره به بيرون آمده و 

. است» كنندهمصرف«ست كه دانشجو در اين دانشگاه يك مشتري و  ااين» دانشگاه مابعد تاريخ«
و تالش براي » جلب رضايت مشتري« ،»گو بودنپاسخ«بايد اصول » دانشگاه جديد«، بنابراين

نقل  (ت و سازمان خود قرار دهدبراي خدمات آموزشي و پژوهشي را جزء اصول مديري» بازاريابي«
   .)1383از فاضلي، 

ها و مردم بر آموزش عالي هاي اخير از طرف دولتدر دهه: نويسدمي) 2000(بادن -ساوين
شود تا اهداف و نتايج يادگيري را بازنگري كنند تا بتواند به نيازهاي هاي روزافزوني وارد ميفشار

بنابراين در . ه سوي الگوي مشتري مداري حركت كنندگو باشند و بدر حال تغيير جوامع پاسخ
در حال نيازهاي با هاي متناسب افزايش تقاضا از طرف بازار براي آموزش مهارتاكثر جوامع، 

در دانشگاه را » نظري و تئوريك هاي ارزش «بر » هاي كاربرديارزش«، غلبه جامعه يرتغي
انشگاه بايد دانشجويان را براساس نيازهاي  در نتيجه د.)1388مهرمحمدي،  (افزايش داده است

                                                            
1. Delanty 
2. Readings 
3. The University in Ruins 
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هاي موردنياز براي قرن حاضر پرورش دهد تا بتواند يك ارتباط تنگاتنگ با جامعه جامعه و مهارت
  . ها برقرار نمايدو صنعت و سازمان

 سبب كه داندمي دانشگاهي انقالب مهم به منجر دانش كارآفرين ظهور )2001 (1اتزكوويتز

 دانشگاه مفهوم سنتي با متفاوت كه شده » شركت يا بنگاه« شبيه چيزي به هاگاهدانش يافتن سوق

  .است اجتماعي و فرهنگي علمي، غيرانتفاعي نهاد يك عنوان به
براساس اصل مشتري مداري، برنامه درسي با توجه به نيازهاي واقعي : نويسد مي2اليوا
. طراحان و اهداف از قبل تعيين شدهشود، نه براساس نظر كنندگان طراحي و تدوين ميمصرف

- مزيت اين ديدگاه اين است كه اهداف آموزشي را با نيازهاي عملي و واقعي مشتريان مرتبط مي
  ). 1387نقل از سماوي و همكاران، (سازد 

كه با ها بايد در راستاي بازار كار باشند و براي آندانشگاه: نويسدمي) 1999 (3تايخلر
هاي كاري و شرايط متحول به صورتي اثربخش و  جوامع انساني و محيطهايافزايش پيچيدگي

هاي كاري آماده ساخته و ها بايد دانشجويان را براي محيطآميز برخورد شود، دانشگاهموفق
) 1993(برنان و كاگان . ها پرورش دهندالعمر را در آنمساله و يادگيري مادامهاي حلمهارت

دي . هاي كار باشنداي پرورش دهد كه مورد نياز محيطگونهود را بهدانشگاه بايد دانشجويان خ
معتقد است نيازهاي محيط كار بايد تبديل به برنامه درسي شوند تا با توجه به ) 1994 (4ويرت

هاي كار، نظام آموزش عالي بتواند در جهت تربيت و پرورش نيروهاي مورد پيچيده شدن محيط
سازي نيروي انساني در كشورهاي در براي بهينه) 1366(تودارو . ي كندريزها برنامهنياز اين بخش

كند و بر آموزش عملي و كاربردي و پرورش اي و كارآ را پيشنهاد ميحال توسعه آموزش حرفه
  . كندهاي حل مساله تاكيد ميمهارت

 كه كندمي استدالل» پيچيدگي ابر دوران در دانشگاه تحقق«كتاب  در )2000(بارنت 

 را ترمطلوب و جديد دنيايي ساخت كه شودمي تبديل مكاني به خردورزي براي محلي از دانشگاه
 اين به. كندمي دنبال جامعه اقتصادي سرمايه ازدياد و فناوري اطالعات و ارتباطات، بازار، از طريق

در  تربزرگ ايدني اعمال و هاارزش كه بردميپي  و شودبودن خارج مي انزوا از در دانشگاه ترتيب
 عرصه و عقالنيت عرصه :شود درگير مي عرصه دو در واحد آنِ در دانشگاه دارد؛ مدخليت دانشگاه

 . اقتصاد و كاربرد

                                                            
1. Etzkowitz 
2. Oliwa 
3. Teichler 
4. De Weert 
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 دانشي كه -»توليد دانش«و » پژوهش محور بودن«سوي هتقاضا براي تغيير جهت دانشگاه ب    
باعث غلبه روز افزون پژوهش ،  آيدكارهمستقيما در صنعت و تجارت و موسسات اقتصادي و بازار ب

  .)1383فاضلي،  (بر آموزش در دانشگاه ها شده است
-ها از دانشگاههاي آموزشي از لحاظ كمي و كيفي حمايت مالي دولتباتوجه به گسترش نظام    

 يها و بقاند براي تامين بودجه، گسترش فعاليترها ناگزيدانشگاهبنابراين . ها كاهش يافته است
 هايسوي فعاليتهرقابتي و غلبه بازار، سازمان و ساختار خود را هر چه بيشتر ب  در شرايطخود

جدوول و بالزنوت ؛ 2000، 1وئرابي نو (اقتصادي و تجاري و شرايط متناسب روز تغيير دهند
،1389.(   

  
  تحول در نقش دانش

وزش عالي، تغيير يافتن يكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد تغيير و تحول نقش دانش در آم    
 و 2گيبونز .امروزه دانش كاربردي و تلفيقي بيشتر مورد توجه است. نقش و نوع دانش است

كنند كه نوع جديدي از توليد دانش شروع شده است كه موقعيتي و بحث مي) 1996(همكارانش 
ز دانش را دانش نوع گينونز و همكارانش اين نوع ا. اي استرشته، متمركز بر مساله و بينايزمينه

ولي . ، دانشگاهي و آكادميك، مبتني بر ديسيپلين و پژوهشگر محور است1دانش نوع.  ناميدند2
 زاييده كاربردي زمينه و بستر در 2 نوع دانش. اي و متمركز بر مساله استرشته بين2دانش نوع

 علمي مسأله آن در كه است كالني محيط كننده بحث توصيف اين در كاربردي بستر .شودمي

-مي تعريف كاربردها و يابندمي انتشار نتايج و بروندادها يابند،توسعه مي هاروش شود،مي مطرح
هاي  در آموزش عالي، ويژگي2با تاكيد بر اهميت دانش نوع ) 1996(گيبونز و همكاران . شوند

  :شمارنداين دانش را برمي
 ايرشته از جابجايي قابليت علمي هايروش و هانظريه كه معني بدين است، ايرشتهفرا 2 نوع -

 يا ايرشته مباحث بين برخالف اما .بپردازند مسائل حل به بتوانند تا يابند مي را ديگر رشته به
 منجر غالبا بلكه باشد مشتق شده موجود هايرشته از مباحث اين كه نيست نيازي اي،رشته چند

 . شودمي جديد هايرشته پيدايش به

 تفكر، هايكانون به توانمي جمله آن از. است متنوع دانش بسيار توليد منابع 2 دانش نوع رد -

 .نمود اشاره ... و مديريت مشاوران

                                                            
1. Neubauer 
2. Gibbons 
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 و كنكاش بررسي هدف نعنوا به تواندنمي تحقيق فرايند .است واكنشي و تاملي 2 دانش نوع -

 و محقق بين پايانمحاوره بي و گفتگو يك عنوان به پژوهش و تحقيق بلكه .باشد مطرح طبيعي
 .شودمي ديده تحقيق مورد موضوع

 و تنوع تعدد( مختلف به داليل. شودمي مطرح كيفيت جديدي از اشكال 2 نوع در دانش -

 از كيفيت ايبسيار پيچيده و چندگانه تعاريف )مفاهيم و هارشته تنوع پژوهش، عرصه بازيگران
 صندوق و گذارانسياست كه و انتخاب قياس تمايز، ،گذاريتاولوي شود كه در آن فرايندمطرح مي

  .شود مي مطرح دارند اطمينان بدان مالي هاي
ها فاقد ديدگاه و ها هنوز مورد احترام است و بسياري از دانشگاهسبك اول دانش در دانشگاه

دهد مياما اكنون، عاليمي وجود دارد كه نشان . مهارت الزم درباره سبك دوم دانش هستند
باز شدن هرچه بيشتر ). 81: 1389، 2 و وايتكوس1جوسويسين(شرايط در حال تغيير هستند 

هاي صنعتي، بايد بيشتر مورد تشويق هاي تجاري و شركتدانشگاه به سمت جامعه، بويژه سازمان
  ).84همان، (قرار گيرد 
كه ويژگي  "فراروايت"ه  از سرشت عام و كلي علم به منزل:3وري در برابر فراروايت ليوتاركنش

علم . عصر روشنگري است بايد دست شست و به سوي سرشت جزئي و موضعي دانش روي نهاد
يا علم پسا مدرن، دانشي است كه وابسته به موقعيت خاص است و ادعاي “ پسا آكادميك”

ونه بنابراين برنامه درسي وار ).1388مهرمحمدي، (ها را ندارد پيچيدن نسخه براي همه موقعيت
يابد كه تلفيقي، وابسته به با تلفيق تجارب كالسي و تجارب باليني و كلينيكي به دانشي دست مي

 . است 2 و دانش نوعزمينه و موقعيت
ها  به تعليم و تربيت به عنوان يك كل، تجارب گذشته افراد را با تجربه فعلي آن4رويكرد بدني

دانش تجربي است كه احساسات، نوعي سمي، دانستن بدني يا ج). 2002، 5كركا(كند تلفيق مي
 6 و تجربه فرد را با اطالعات حسيگيردبدني را دربرمي/ادراك، و فعاليت و كنش و واكنش ذهني

دانش (هوش درون فردي  ).1998، 7متيوز( كندجسم تركيب مي/ ذهنتاملي بين حالتدر يك 
هووارد گاردنر با دانش بدني يا ) نمهارت در تعامل با ديگرا(و هوش بين فردي ) فرد درباره خود

نوعي دانش جسمي يا بدني و دانش شناختي بين   فرهنگ غربدر. جسمي مرتبط هستند

                                                            
1. Juceviciene 
2. Vaitkus 
3. Lyotard 
4. Somatic Approach 
5. Kerka 
6. Sensory information 
7. Matthews 
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هاي اخير در سال.  نوعي بدبيني نسبت به دانستن بدني حاكم است و؛د شده استاجدوگانگي اي
، 1گرين( يستبدني و گفتمان طرفداران حقوق زنان و پست مدرن/رشد و گسترش تحقيقات ذهني

 )2009 و همكاران، 2تيلور(و پيشينه پژوهشي مربوط به مديريت و رهبري آموزشي ) 2000
 تاكيد بر تجارب باليني و محيط كار .توجه مربيان را به دانش و يادگيري بدني جلب كرده است

      .كنددرسي وارونه به رشد اين نوع دانش كمك ميدر برنامه
  

  يهاي درستحول در برنامه
 60هاي هاي درسي دانشگاهي است تا دهههاي آموزشي برنامهيكي ديگر از عوامل تحول نظام

ولي از اواخر دهه . هاي آموزشي مبتني بر محتوا بودهاي درسي اكثر نظام قرن بيستم برنامه70و 
  .هاي درسي دانشگاهي گرديد عواملي موجب تحول برنامه1960
  .ت الگوهاي برنامه درسي دانشگاهي مطرح استطور كلي سه پارادايم متفاوهب

. شودترين الگو محسوب ميترين و گستردهقديمي: الگوي برنامه درسي مبتني بر محتوا) الف
هدف اساسي در اين نوع برنامه درسي دستيابي به . باشددرسي ميمحتوا محور سازماندهي برنامه

ها از حل آن ساختار روشن هستند يعني راهه شده از نوع مسايل بائمسايل ارا. دانش پايه است
. حل مساله را تبيين كندقبل شناخته شده است و دانشجو بايد براساس محتواي تعيين شده راه

علت ايجاد شكاف بين نظريه و عمل، بدون توجه به نيازهاي واقعي، اين نوع برنامه درسي به
هاي اساسي مانند حل مساله، ارتمحتواي از قبل تعيين شده، استادمحوري، عدم پرورش مه

مورد انتقاد جدي .... هاي ارتباطي، نارضايتي كارفرمايان و مديريت مساله، تنظيم مساله، مهارت
  .قرار گرفته است

  
  محتوا
اين . درسي است مساله محور سازماندهي برنامه: الگوي برنامه درسي مبتني بر مساله) ب

هايي است كه بيش از نيم مطرح گرديد و يكي از نوآوري در علوم پزشكي 1960 رويكرد در دهه
، 6 و هانق5؛ جوناسن2009 و همكاران، 4؛ اسميت2011 و همكاران، 3لوئينز(قرن تداوم دارد 

هاي درسي اين رويكرد در پاسخ به انتقادات برنامه. شودمحتوا بر اساس مساله تعيين مي). 2008
                                                            
1. Green 
2. Taylor 
3. Loyens 
4. Schmidt 
5. Jonassen 
6. Hung 
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ن بتوانند به مسايل واقعي و با ساختار مبهم محيط كار مبتني بر محتوا مطرح شدند تا دانشجويا
هاي درسي به علت ناديده گرفتن دانش پايه و در اين نوع برنامه. و جهان واقعي پاسخگو باشند

در واقع بين . هاي حل مساله در دانشجويان مورد انتقاد قرار گرفته استنتيجه آن كاهش مهارت
يافتن راه حل مساله مهم است نه . طي برقرار استمحتوا و مساله يك حالت يك طرفه و خ

  .هاي درسي فرايند تنظيم مساله و مديريت مساله مهم استدر اين نوع برنامه. محتوا
  حل مسئله........................محتواي مورد نياز براي حل مساله....................مساله

-اين كه مزاياي دو پارادايم قبلي را دربرمياين الگو عالوه بر: الگوي برنامه درسي وارونه) ج
اين الگو از محيط كار . كندهاي محيط كار واقعي تمركز مي دانش و ويژگي2گيرد بلكه بر سبك 

-ل اصيل و واقعي محيط كار و زندگي، موجب پرورش مهارتئشود و عالوه بر حل مساشروع مي
داراي / رفت و برگشتيحتوا يك رابطه بين مساله و م. شوديابي در دانشجويان ميهاي مساله
  .  برقرار است1تاثير متقابل

هاي درسي بر پوشش دادن محتوا تمركز دارند و بيشتر برنامه: نويسدمي) 1997 (2گاسگو 
تر الگوهاي مطلوب.... ها دستيابي دانشجويان به ميزان زيادي از دانش پايه استهدف آن

سازند كه اين سناريوها به سناريوهاي مساله درگير ميالگوهايي هستند كه دانشجويان را در 
  : نويسدمي) 1997(گاسگو ). 13. ص( بسيار شبيه هستند 3هاي اصيل جهان واقعيموقعيت

هاي درسي نيازي نيست به وراي جهان واقعي بنگرند تا الگوهاي برنامه درسي طراحان برنامه"
جهان واقعي يك .  يادگيري مرتبط پيدا كنندهاييا شيوه هاي تدريس و يادگيري را براي فرصت

-ها، و چالشاي است، كه سرشار از مسايل، پروژهرشتهاي، و بينموقعيت تلفيقي، چندرشته
  ."هاست

در شكل زير ارتباط .  را براي ظهور برنامه درسي وارونه فراهم كرده استاين تحوالت زمينه    
  . ه شده استئطور كلي ارااحي برنامه درسي بههاي آموزش عالي با رويكرد طرتحوالت نظام
  

                                                            
1. Iterative 
2. Glasgow 
3. Authentic real-world situations 
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   عوامل موثر در ظهور الگوي طراحي برنامه درسي وارونه.1شكل 

  
  وارونهدرسي  الگوهاي برنامه

درسي مبتني بر مساله را شناسايي هشت الگوي متفاوت برنامه) 2004(ساوين بادن و ميجور     
 و در قالب برنامه  با برنامه درسي وارونههماهنگيت كردند كه چهار مورد از اين الگوها به عل

  :شود توضيح داده ميدرسي وارونه در نظام آموزشي
  

  1 يا تك پودمانيرويكرد تك واحدي
  يا ودرسو يا احتماالً دو ( يا پودمان درس در يك برنامه درسي وارونه در اين رويكرد،    

براي مثال يكي از . شود در سال بعدي اجرا ميدر يك سال و در يك برنامه، بدون تغيير) پودمان
برنامه درسي وارونه در تدريس درس يا دروس مربوط به خود اصول استادان، تصميم بگيرد از 

گيرد با استفاده از اصول برنامه مقدمات تكنولوژي آموزشي تصميم مياستاد درس . استفاده كند
كند و سپس  از مفاهيم را تدريس ميابتدا برخي. درسي وارونه، اين درس را تدريس كند

                                                            
1. Single module approach 
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- ل مربوط به تكنولوژي آموزشي را جمعئفرستد تا مشكالت و مسادانشجويان را به مدارس مي
دهند و در مورد ميزان آشنايي ها را در كالس درس مورد بحث قرار ميآوري كنند و سپس آن

بوط به آن مطالبي را مدارس با تكنولوژي آموزشي و كاربرد تكنولوژي آموزشي و مسايل مر
 درصد را 30دهد و  درصد كالسي را به مباني و دانش نظري اختصاص مي70 يعني .گيرنديادمي

  .دهدبه تجارب باليني اختصاص مي
با وارونه   اين نوع برنامه درسي:)بندكفشي( 1به صورت يك بندكفش برنامه درسي وارونه -

هاي ديگر هاي ديگر برنامه و يا تعليق در بخششود و تداخل در بخشكمترين هزينه اجرا مي
مثال، . ها قابليت اجرايي دارداين الگو در اكثر موضوعات و ديسيپلين. شودبرنامه را سبب نمي

نامه واگذاري اختيارات برنامه گيرد براساس آيينگروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز تصميم مي
بنابراين .  اصول برنامه درسي وارونه سازماندهي كنند براساسبرخي از دروس را درسي به دانشگاه

-در چارچوب برنامه درسي سنتي، برخي از دروسي را براساس اصول برنامه درسي وارونه اجرا مي
كنند كه اوالً استادان عالقمند شيوه برنامه درسي وارونه سازماندهي ميمعموال دروسي را به. كنند

كه دروس انتخاب شده ماهيت آن را  سازماندهي شود؛ دوم اينها به اين شيوهباشند تا درس آن
برخي از دروس مانند . داشته باشد تا در قالب تجارب باليني و محيط كار به آن پرداخته شود

ريزي درسي و آموزشي، نگرش سيستمي به آموزش و تاريخ آموزش و پرورش، اصول برنامه
 .  طراحي كردپرورش را نتوان در قالب برنامه درسي وارونه

تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزشي، روان شناسي تربيتي، و در سال دوم دروس سال اول در     
هاي تدريس، و در سال سوم درس ريزي آموزشي، اقتصاد آموزش و پرورش و روشدرس برنامه

 شناسي رشد، و در سالهاي آموزشي، روانطراحي آموزشي، توليد مواد آموزشي، توليد فيلم
، راديو و تلويزيون آموزشي را با هاي آموزشيتوليد فيلمدرسي،  چهارم درس سمينار در برنامه

در اين الگو نسبت به الگوي قبلي . كنداستفاده از برنامه درسي وارونه سازماندهي و اجرا مي
 شوند و دانشجويان تجارب بيشتري را در ارتباط بامسايل واقعي مربوط به رشته شناسايي مي

رويكرد تك واحدي (در اين الگو نسبت به الگوي قبلي . كنندمحيط كار و محيط واقعي كسب مي
و استادان و دانشجويان نيز با مسايل . درسي بيشتر استميزان تلفيق در برنامه) يا تك پودماني

ولي مشكل اين است كه رويكرد مسلط بر برنامه درسي، . شوندواقعي محيط كار بيشتر آشنا مي
     .ويكرد سنتي استر
  
  

                                                            
1. Problem-based learning on a shoestring 
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   الگوي بند كفشي.1جدول 
  نيسمال دوم  نيسمال اول  

  برنامه درسي وارونه
در قالب چند واحد (

  )درسي

  برنامه درسي وارونه
در قالب چند واحد (

    )درسي
سال 
  اول

مباني 
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
  و باليني

  برنامه درسي سنتي
  
  

ي مبان
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
  و باليني

  برنامه درسي سنتي
  
  
  
  

  برنامه درسي وراونه
در قالب چند واحد (

  )درسي

  برنامه درسي وراونه
در قالب چند واحد (

سال   )درسي
  دوم

  برنامه درسي سنتي
  
  
  

مباني 
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
  و باليني

مباني 
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
نه اي زمي

  و باليني

  برنامه درسي سنتي
  

  برنامه درسي وراونه
در قالب چند واحد (

سال   )درسي
  مسو

مباني  برنامه درسي سنتي برنامه درسي سنتي برنامه درسي سنتي
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
  و باليني

سال 
  چهارم

  برنامه درسي وراونه
در قالب چند واحد (

  )درسي

  تيبرنامه درسي سن
 

  برنامه درسي وراونه
در قالب چند واحد (

  )درسي
مباني 

نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
    و باليني

مباني 
نظري و 
كالس 
  درس

تجارب 
زمينه اي 
  و باليني

  برنامه درسي سنتي
  برنامه درسي سنتي  
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درسي  درسي يا مدير گروه طراحي برنامه  در اين الگو، تيم طراحي برنامه:١رويكرد قيفي -
اي طراحي كنند كه دانشجويان بتوانند بتدريج درسي را به شيوه كه برنامه كنندگيري ميميمتص

ها در سال آن.  تغيير يابندوارونه  برنامه درسيبه رويكردو سنتي از رويكرد مبتني بر سخنراني 
سوم  در سال ،يادگيري حل مسالهكنند، در سال دوم آغاز مي رانيناول يادگيري را به شيوه سخ
 .كنندو در سال چهارم از رويكرد وارونه استفاده مياز يادگيري مبتني بر مساله 

هايي را دريافت كرده و در سمينارهايي با ها و آموزشدر سال اول دانشجويان سخنراني
كه اين سمينارها در راستاي مسايل و مشكالت محيط كار و . يابندراهنمايي مربي حضور مي

 .و استرشته تحصيلي دانشج
از . شوده ميئل مربوط به حوزه محتوايي موضوعي مجزا يا ديسيپليني ارائسال دوم مسادر 

ها ريشه در اطالعاتي پاسخ. هاي مورد انتظار مربي را كشف كنند پاسخرودميدانشجويان انتظار 
. شده استه ئها و سمينارها ارا گارگاهها، برگزاريه سخنرانيئدارد كه توسط مربي از طريق ارا

شود و انتظار بر ل ارايه شده به محتواي ويژه برنامه درسي مربوط ميئهاي مساها و پاسخحلراه
كه در سال سوم به رويكرد اين است كه دانشجويان اين اطالعات را كسب كنند قبل از اين

  .يادگيري مبتني بر مساله  هدايت شوند
لي كه يكي براساس ديگري ئرگيري مساسال سوم با يك چارچوب كلي بهم پيوسته با بكا

سازي شده براي دانشجويان  در سال سوم مسايل واقعي يا شبيه.شودتنظيم شده است شروع مي
صورت گروهي و با راهنمايي استاد فرايند يادگيري مبتني بر گردد و دانشجويان بايد بهه ميئارا

هاي از قبل ين شده است؛ ولي پاسخل از قبل تعيئ در اين هرچند مسا.كنندمساله را اجرا مي
  .هاي موردنظر مربي نيستتعيين شده و پاسخ

-ل حرفهئيابند و مساهاي كار حضور ميطور مستقيم در محيطهدر سال چهارم دانشجويان ب
ل واقعي محيط كار بحث ئكنند و سپس در كالس درس در مورد مسا از نزديك مشاهده مي رااي
 و دانشجويان استروز محيط كار ه ل واقعي و بئ در سال چهارم مسال مطرح شدهئمسا. كنندمي

   .شوندميطور عملي در محيط كار و مسايل آن درگير هب
  
  
  
  
  

                                                            
1. Funnel Approach 
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  الگوي قيفي.2جدول 

  ترم دوم  ترم اول   ترم/سال 
  برنامه درسي سنتي مبتني بر سخنراني  برنامه درسي سنتي مبتني بر سخنراني  سال اول
 برنامه درسي مبتني بر  حل مساله سي مبتني بر  حل مسالهبرنامه در  سال دوم

 برنامه درسي مبتني بر مساله برنامه درسي مبتني بر مساله  سال سوم

  برنامه درسي وارونه  برنامه درسي وارونه  سال چهارم
  
هاي درسي علوم و  رويكرد مبنايي يكي از رويكردهايي است كه در برنامه:١رويكرد مبنايي -

رو، تصور بر اين است كه از اين. )2004بادن و ميجور، -ساوين (شودمي كار گرفتهه بمهندسي
قبل از اجراي دانش پايه و بنيادي ضرورت دارد . ها نسبت به برخي بنيادي استبرخي از دانش

 . آموزش داده شودبرنامه درسي وارونه 

ها گردد تا آنزمايشگاه فراهم ميها و آها، آموزشدر سال اول، براي دانشجويان، سخنراني    
 . بتوانند دانش و مفاهيم مورد نياز خود را بفهمند

يكي از اصول اساسي اين . كنند مساله استفاده ميحلدر سال دوم دانشجويان از يادگيري     
زدايي رويكرد اين است كه ابتدا مفاهيم پايه در سال اول تدريس شود و سپس دانش موقعيت

ل جديد قابل دسترس خواهد ئين دانش ذخيره شده در ذهن دانشحويان براي حل مسابنابرا. شود
  . بود
ها بر اين ديدگاه تكيه دارند كه با تدريس اصول مساله، بنابراين طرفداران اين برنامه    

  . دانشجويان از اين اصول براي حل مسايل مشابه استفاده خواهند كرد
هاي و برخي فعاليتمساله  مفاهيم يادگيري حل اي برا مقدمهرويكرد مبنايي در سال دوم، ب    

كارگيري و استفاده از هلي هستند كه بئه شده به دانشجويان مسائمسايل ارا. شودتيمي شروع مي
در سال دوم دانشجويان . ه شده در سال اول استئهاي اراها مستلزم استفاده از دانش و فرمولآن

هاي حل مساله و هدف اين رويكرد رشد توانايي .شوندراهنمايي ميدر سطح بااليي توسط استاد 
  .مديريت مساله توسط دانشجويان است

. ه نمايندئشوند تا نسبت به دانش ديدگاه خودشان را ارادر سال سوم، دانشجويان ترغيب مي    
طور هكه  ب است يا اينواقعي مربوط به محيط كاره شده يا مسايل ئل ارائدر سال سوم مسا

  .  استسازي شدهل شبيهئشود يا همان مسامحيط كار مربوط ميل ئمستقيم به مسا
يابند و از نزديك با هاي كار حضور ميطور مستقيم در محيطهدر سال چهارم دانشجويان ب    
  . شونداي مواجه ميل واقعي حرفهئمسا

                                                            
1. Foundational Approach 
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رد قيفي مربيان از ابتدا تفاوت بين رويكرد قيفي و مبنايي در اين است كه در رويك     
كنند؛ ولي در رويكرد راهنمايي ميو وارونه دانشجويان را در فرايند يادگيري مبتني بر مساله 

رو مبنايي مربيان بر اين باورند كه برخي دانش نسبت به برخي ديگر بنيادي است، از اين
دانشگاه . بگيرند  يادونهواردانشجويان بايد دانش بنيادي را قبل از وارد شدن به برنامه درسي 

  .)2004بادن و ميجور، -ساوين (كندلمپرت از اين الگو استفاده مي
  

   الگوي مبنايي.3جدول 
  ترم دوم  ترم اول  ترم/سال

  برنامه درسي سنتي  برنامه درسي سنتي  سال اول
 برنامه درسي وارونه  سنتيبرنامه درسي  سال دوم

 سي وارونهبرنامه در برنامه درسي وارونه  سال سوم

 برنامه درسي وارونه برنامه درسي وارونه  سال چهارم

  
  بندي ديگر از الگوهاي برنامه درسي وارونهتقسيم

درسي وارونه از الگوهاي برنامه درسي مبتني بر مساله  بندي قبلي الگوهاي برنامهدر تقسيم    
ها در بندي در اين تقسيمكه. استفاده شده بود) 2004( بادن و ميجور -ارايه شده توسط ساوين

قالب برنامه درسي فعلي و با تعيير ساختار برخي دروس امكان اجراي برنامه درسي وارونه در 
  .كه مي توان اين الگوها را الگوهاي پيوندي ناميد. شودپذير ميدرون برنامه درسي سنتي امكان

-درسي از نو ساخته ميامهبندي زير، ساختار برنامه درسي يا معماري كلي برنولي در تقسيم
 و 2درسي بر دانش نوع كه بجاي تاكيد بر دانش از قبل تعيين شده و ساختار سنتي برنامه. شود

تر از همه رشد و هاي حل مساله، تفكر انتقادي، مديريت مساله، و مهمكاربردي و رشد مهارت
از طرف ديگر،  .شوديابي در دانشجويان تقويت مي مساله و مساله1گيريپرورش مهارت شكل

-هم . شودزداييكند تا نظام آموزشي تمركزدرسي وارونه ايجاب ميماهيت الگوي طراحي برنامه
ريزان درسي ها و برنامه پياده كردن اين الگو نياز به ابتكار عمل و خالقيت استادان گروهچنين
 به بيشتري ريزي درسيامهكند اختيارات برنو ماهيت الگوي برنامه درسي وارونه ايجاب مي .دارد

  .دداده شوها دانشگاه
در رويكرد . )1شكل شماره  (طور كلي برنامه درسي وارونه بر دو رويكرد كلي تمركز داردهب

. اول مطالب نظري و مباحث كالسي بر تجارب باليني و كلينيكي و تجارب محيط كار تقدم دارد
تصور بر اين است كه برخي از مطالب نظري و . رويكرد حاكم بر اين شيوه رويكرد مبنايي است

                                                            
1. Formulation 
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در رويكرد دوم . ه گرددئبايد قبل از مواجه شدن دانشجو با مسايل مبهم و بدون ساختار ارا
اين شيوه . تجارب باليني و كلينيكي و محيط كار بر مطالب نظري و مباحث كالسي تقدم دارد

ي درسي مبتني بر مساله آموزش هابراي يادگيرندگاني مناسب است كه قبال از طريق برنامه
ن به راه بندي مساله، مديريت مساله، بحث گروهي، ارايه فرضيه و رسيدديدند و با نحوه شكل
  .اندحل مساله آشنا شده

  
  

  الگوهاي زماني آنرويكردهاي طراحي برنامه درسي وارونه و . 2 شكل
  
بندي ه چهار دوره زماني تقسيم از لحاظ زمان اجرا ب:بندي زماني برنامه درسي وارونهتقسيم

  ).1شكل شماره (اي ترمي و ماهيانهسالي، ترمي، نيم: شودمي
 مطالب بعدي يك سال تجارب باليني و كلينيكي و تجارب محيط كار و سال :الگوي سالي -

اين الگو بيشتر براي دانشجوياني كارشناسي ارشد و يا . شودنظري و مباحث كالسي اجرا مي
 محيط كار  يا تجاربتجارب كلينيكي و باليني و اول ويژه اگر در سال هب. ب استدكتري مناس

  . اجرا شود
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يك ترم تجارب باليني و كلينيكي و تجارب محيط كار و ترم ديگر مطالب نظري و : الگوي ترمي -
اين الگو بيشتر براي دانشجوياني كارشناسي ارشد و يا دكتري . شودمباحث كالسي اجرا مي

  .  تجارب كلينيكي و باليني و محيط كار اجرا شود اولبويژه اگر در ترم.  استمناسب
شود و بندي ميدر اين الگو طول ترم تحصيلي به دو قسمت تقسيم: الگوي نيم ترمي -

-هاي درسي و بخشي ديگر را در محيط كار سپري ميدانشجويان بخشي از ترم را در كالس
 . داني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتري مناسب استكننداين الگو براي دانشجويان كار

در اين الگو يك ماه بر تجارب باليني و محيط كار و ماه ديگر بر مباحث : ايالگوي ماهانه -
هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و اين الگو براي دانشجويان دوره. شودكالسي تكيه مي

 . دكتري نيز كاربرد دارد
  بر كالس درس  الگوي تقدم تجارب باليني.5 جدول

  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول  

الي
س

  

تجارب باليني و 
تجارب باليني و   كالس درس  كلينيكي

  كالس درس  كلينيكي

مي
تر

  

تجارب 
باليني و 
  كلينيكي

كالس 
  درس

تجارب 
باليني و 
  كلينيكي

كالس 
  درس

تجارب 
باليني و 
  كلينيكي

كالس 
  درس

تجارب 
 و باليني

  كلينيكي

  
كالس 
  درس
  

مي
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يم
ن

  
كي

يني
 كل

ي و
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ب ب
جار

ت
  

س
 در

س
كال
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ب ب
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شود براساس ماهيت موضوع بندي زماني محدود به اين چهار دوره يا الگو محدود نميتقسيم    
هاي مالزي الگوي در برخي از دانشگاه. اي را نيز مطرح كرداي يا حتي روزانهتوان الگوي هفتهمي

، 2اوگرادي و آليس(شود  اجرا مي1وان يك روز يك مسالهبرنامه درسي مبتني بر مساله با عن
2002.(   

   و محيط كار الگوي تقدم كالس درس بر تجارب باليني.6 جدول

وي
الگ

  

  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول

الي
س

  

تجارب باليني و   كالس درس
تجارب باليني و   كالس درس  كلينيكي

  كلينيكي

مي
تر

  

كالس 
  درس

تجارب 
باليني و 

  ينيكيكل
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  بنديجمع

درسي دانشگاهي در عنوان يك الگوي طراحي برنامهدرسي وارونه بهالگوي طراحي برنامه    
هاي آموزش عالي از جمله تغيير و تحول در يادگيري راستاي عوامل موثر در تغيير و تحول نظام

اي، تغيير و و نقش يادگيرنده، تغيير و تحول در آموزش و تلفيق آموزش نظري با آموزش حرفه

                                                            
1. One Day, One Problem 
2. O’Grady & Alwis 
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ها و تاكيد بر دانشگاه مشتري محور و در خدمت نيازهاي اجتماعي، تغيير تحول در نقش دانشگاه
هاي  تغيير و تحول برنامه،2هاني بر دانش سبك و تحول در سبك دانش و تاكيد آموزش عالي ج

كه بر دو رويكرد كلي تقدم . شودمطرح مي درسي ديسيپليني و محتوا محور به مساله محور
تجارب باليني و محيط كار بر دانش نظري و مباحث كالسي و يا تقدم دانش نظري و كالس 

براساس . ش و تجربه مبتني استدرس بر تجارب محيط كار و باليني و پيوند دادن اين دو دان
توان الگوهاي زماني مختلف را از جمله الگوي سالي، ماهيت رشته و سطوح مختلف تحصيلي مي

در برنامه درسي وارونه . اي را نيز طراحي و تدوين كرداي و يا حتي روزانهترمي، ماهانهترمي، نيم
-گر دانشجو، طراح برنامههنما و تسهيلرااي بر روي صحنه به نقش استاد از منبع دانش يا فرزانه

حل به مسايل واقعي محيط كار و نقد آن؛ و نقش دانشجو از شنونده منفعل به درسي، ارايه راه
و ماهيت . يابدكننده مساله تغيير ميكننده و حلو مديريت درگير در تجارب باليني و محيط كار

طور هزادي عمل بيشتري داده شود تا بتواند بها آكند به دانشگاهدرسي وارونه ايجاب ميبرنامه
خالقانه نيازها و مسايل محيط كار را شناسايي و حل و فصل كنند و از دانشگاه آموزش محور به 

  .دانشگاه پژوهش محور تبديل شوند
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  .13-38.صص. 4ريزي در آموزش عالي، شماره پژوهش و برنامه
دانشگاهي براي /ريزي درسي آموزش عاليطراحي و اعتباريابي الگوي برنامه). 1385(نوروززاده، رضا 

شناسي دانشگاه  رساله دكتري دانشكده علوم تربيتي و روان.ها و موسسات آموزش عالي كشوردانشگاه
  .تربيت معلم تهران

: تهران. ريزي درسي دانشگاهيدرآمدي بر برنامه). 1387(نوروززاده، رضا و فتحي واجارگاه، كورش
  .ريزي آموزش عاليموسسه پژوهش و برنامه

 وضعيت). 1385(ابراهيم، عبدالرحيم نوروززاده، رضا؛ محمودي، رضا؛ فتحي واجارگاه، كوروش؛ و نوه 

 آموزش عالي، در ريزيبرنامه و پژوهش فصلنامه. درسي هايبرنامه بازنگري در هادانشگاه مشاركت سهم

 .71-93: 42 شماره
، تحقيقات و فناوري به هـاي پيشنهـادي وزير علوم اهـم برنامه). 1390(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  .http://nameh.irphe.ir/Content.aspx?Page_ID=12  .مجلس شوراي اسالمي
- پايان). گيريهاها و جهتويژگي(ريزي درسي در آموزش عالي ايران نظام برنامه). 1378 (.وزيري، مژده

دانشگاه : تهران. ي دانشگاه تربيت مدرسريزي درسي دانشكده علوم انساننامه دكتراي تخصصي برنامه
  .تربيت مدرس


