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مقاله مروری

کاربست الگوی طراحی آموزش وارونه به عنوان الگوی سازنده گرایانه در آموزش عالی
کیومرثتقیپور1

استادیارگروهعلومتربیتی،دانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی،دانشگاهتبریز،تبریز،ایران 1ـ
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مقدمه
درسالهایاخیر،استفادهازطراحیآموزشیدرآموزشعالی
همزمانباپیشرفتهادرفناوریاطالعاتوارتباطات،فناوریهای
سیارویادگیریآنالینافزایشیافتهاست)1-3(.آموزشعالی
بهمنظورتدارکآموزشاثربخشازطراحیآموزشیاستفاده
میکندتاتوسعهصالحیتهاومهارتهادریادگیرندگانبرای
زندگیوکاردرقرن21رامحققسازد)3(.موسساتآموزش
عالینیازدارندبهتقاضایروزافزونبرایتدریسمعنادار
وباکیفیتخوبپاسخدهند؛زیرامتقاضیانآموزشعالی
انتظاردارندکهاینمقطعتحصیلیبهآناندررشدحرفهای

شغلیشانکمککندوآنانرابرایاشتغالبهتردریکشغل
آمادهسازد.الزمهتدریسموفقوباکیفیتخوب،استفادهاز
الگوهایطراحیآموزشیاثربخشبرایتحققاهدافیادگیری
دانشجویاناست)4(.ایجادانگیزهوحفظآن،تاکیدبردانش
یادگیرندگان، تفکر ارتقای مهارت، کاربردیجهتکسب
تشویقبهاظهارنظروارجنهادنبهدیدگاههاییادگیرندگان،
درگیرساختنآناندربحثمفید،تدارکمحیطیادگیریمثبت،
استفادهازمنابعیادگیریمتنوع،اختصاصزمانکالسبرای
یادگیریعمیق،تعاملسازندهبینیادگیرندگان،ویادگیرنده
وآموزشدهنده،پشتیبانیوتسهیلیادگیرییادگیرندگان،

چكيده
مقدمه: تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژی آموزشی، کاربست الگوی طراحی آموزش وارونه )به عنوان یکی از جدیدترین 
الگوهای سازنده گرایی( در آموزش عالی توسط متخصصان تعلیم و تربیت مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از این 

پژوهش معرفی الگوی طراحی آموزشی وارونه و چگونگی کاربست آن در آموزش عالی است.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش مروری- تحلیلی استفاده شده است. مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش در بازه 
زمانی 2009-2021 در پایگاه های اطالعاتی موردنظر براساس کلید واژه ها مورد جستجو و بررسی اسنادی قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد، طراحی آموزش براساس الگوی طراحی کالس وارونه در دو سطح دوره، و درس 

)آنالین، و چهره- به- چهره( می تواند اثربخشی آموزش دروس مختلف را ارتقاء دهد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده مرتبط ، الگوی طراحی آموزشی کالس وارونه به عنوان از 
الگوهای طراحی آموزشی سازنده گرایانه برای تمام یادگیرندگان در سطوح مختلف دانش، و انواع محتوا )کاربرد مفاهیم، 

اصول، روش کار، حل مسئله، و....( در آموزش عالی کاربرد دارد.
کلمات کلیدی: طراحی آموزشی، کالس وارونه، رویکرد سازنده گرایی
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انجامارزشیابیاصیلوواقعیازعملکرددانشجویان،ارائه
ارزشیابی یادگیریدانشجویان،و نتایج به بازخوردفوری
تحلیل، و تجزیه مهارتهای در یادگیرندگان تواناییهای
کاربرد،وتفکرواستداللدانشجویانازویژگیهاییهستند
کهالگویطراحیآموزشیاثربخشبرایآموزشعالیرا
تعیینمیکنندتامهارتهایالزمبرایزندگیوکاردرقرن

حاضردریادگیرندگانشکلگیرد)11-5(.
طراحیآموزشیبهپیشبینیروشهایآموزشیمناسببرای
دستیابییادگیرندگانبهاهدافآموزشیدرشرایطخاص
میپردازد.درگذرزمانوتحتتاثیرنظریههاییادگیری،دو
نوعرویکردطراحیآموزشبوجودآمدهکهشاملرویکرد
طراحیآموزشیسیستمیوسازندهگراییمیباشد.دررویکرد
سیستمی،آموزشبهعنوانانتقالدانش،ودانشجویانکاماًل
تحتکنترلاستادانهستند،امادررویکرددومدانشجویان
مسوولیادگیریخوددرمحیطیادگیریهستندواستادان
نقشتسهیلگردارند)12(.رویکردسازندهگراییباآنچهکه
دررابطهباویژگیهایتعیینکنندهالگویآموزشیاثربخش
گفتهشد،سازگارتراستوویژگیهایمذکوررادارامیباشد.

موادوروشها
استفادهشده تحلیلی مروری- ازروش مطالعهحاضر در
است.مقاالتمرتبطباموضوعپژوهشدربازهزمانی2009-
Google ،Sciencedirect اطالعاتی پایگاههای در 2021
FillipedClassroomبراساسکلیدواژههایEric،scholar

و جستجو مورد Constructivism based instruction و
بررسیاسنادیقرارگفتند.

یافتهها
طراحی  الگوی  مبنای  به عنوان  سازنده گرایی  رویکرد 

آموزش وارونه
برخالفمبانینظریرویکردسیستمیبهطراحیآموزشیکه

واقعیتهستیرامستقلازذهنوخارجازیادگیرندهتصور
میکنندودانشاندوزیراانتقالواقعیتمستقلخارجاز
ذهنیادگیرندهبهذهناومیدانند،رویکردسازندهگراییبر
اینباوراستکهدانشتوسطیادگیرندهساختهمیشود.به
سخندیگر،طبقنظریهیادگیریسازندهگرایی"یادگیرندگان
ظرفهایخالینیستندکهبایدازراهیادگیریپرشوند،بلکه
آنهاارگانیسمهایفعالیهستندکهمعناراجستجومیکنند".
یادگیرندهدرجریانیادگیریفعالاستودانشدردرون
فردوتوسطاوساختهمیشودوازمنابعخارجیدریافت
نمیشود،بهصورتفردیواجتماعیبراساستفسیرهایشاناز
تجاربدرجهانساختهمیشود)13(.طبقدیدگاهمتخصصان
نتیجه در یادگیرندگان توسط دانش ساخت سازندهگرایی
رعایتاصولعمدهآموزشیذیلدرمحیطیادگیریاتفاق

میافتد)20-14(.
یادگیریبایستیدرزمینههایاصیلودنیایواقعیرخ -
دهد،بهعبارتیحولیکمسالهازجهانواقعیاتفاقافتد.
برایناساس،ازیادگیرندگانخواستهشودتااطالعاترا
درموقعیتهایواقعیبهکاربرندچراکهانجامفعالیتهای
معناداربهپردازشدرسطوحباالوتسهیلایجادمعانی

شخصیمیانجامد.
یادگیریبایستیمذاکرهوتعاملاجتماعیرادربرداشته -
باشد.تعاملاجتماعییادگیریدرسطوحباالوحضور
اجتماعیراارتقاءمیدهدوبهتولیدمعنادارفردیکمک
منابع از افراداطالعاترا یادگیری، فرایند میکند.در
اطالعاتیمتنوعدریافتمیکنند،آنراپردازشمیکنند،و
سپساطالعاتخودراشخصیکردهودرزمینهموردنظر
بهکارمیگیرند.دراینفرایند،یادگیرندگانباخود،همتایان،
استادومحتواتعاملبرقرارمیکنندتاایدههایشانرامورد
آزمونوتاییدقراردهندوآنچهراکهیادمیگیرنددر

صحنهاجتماعبهکاربرند.
محتواومهارتهابایستیحولدانشپیشیندرکشده -
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یادگیرندهباشد.
یادگیرندگانبایدبهاینکهخودنظمدهندهوخوداصالح -
وخودآگاهباشند،تشویقگردند)تشویقخودآگاهیاز

فرایندساختندانش(.
و چندگانه چشماندازهای تشویق به بایستی معلمان -
از تقدیر و تجربه )ارایه بپردازند محتوا بازنماییهای

دیدگاههایمختلف(.
منابع از بهرهگیری و ارایه روشهای انواع از استفاده -

اطالعاتیمتنوعتشویقشود.
یادگیرندگانخودشانبایددانشخودرابسازندنهآنکه -
اطالعاتارائهشدهاستادرابپذیرند.یادگیرندگانباید
اطالعاتدستاولرابدونواسطهتجربهکنندوفرصتی
برایآنانفراهمشودتااطالعاتراشخصیکنندودر

زمینهموردنظربهکارببرند.
معلماناصوالًبهعنوانراهنماوتسهیلکنندهیادگیریانجام -
وظیفهکنندنهبهعنوانسخنرانوارائهکنندهاطالعات.
معلمانبایددیدگاههاوبازنماییهایچندوجهیازمضامین
دروسرافراهموتشویقکنند.باتدارکحجمعظیمی
ازمقاالتومنابعگوناگوندرمحیطهایآنالین،نگاه

چندبعدییادگیرندگانبهمسائلرامیسرسازند.
درنظرگرفتنزمانکافیجهتیادگیریآنان،گنجاندن -
سواالتمناسبدرمحتوایدرس،تقاضایتولیدآثار
علمیازیادگیرندگانبرایایجادفرصتتاملوتفکر
رویاطالعات،پردازشمناسبومعنادارودرونیکردن

اطالعات.
کارپوشه، مانند واقعی اصیلو فعالیتهایسنجش از -
درخواستانجامپروژهیاتولیدمقالهیاسایرآثارعلمی،و...
استفادهشودتاتحققیادگیریسطحباالتوسطیادگیرندگان

بهمعرضنمایشوقضاوتگذاشتهشود.
ضمنتاکیدبرارزشیابیپایانی،برارزشیابیتکوینینیز -

تاکیدگردد.

طبقآنچهکهدرجدول1ارائهمیشود،رویکردسازندهگرایی
بهطراحیآموزشیدرمقایسهبارویکردسیستمیبهطراحی
آموزشیبهفعالیتهایآموزشویادگیریمتفاوتمیانجامد.
بهطورکلی،دررویکردسازندهگرایی،تمامفعالیتهایآموزش
ویادگیریحولیادگیرندهتنظیموتحققمییابد.اصولطراحی
محیطهاییادگیریسازندهگراییکاماًلهمسوباویژگیهای
تعیینکنندهالگویطراحیآموزشاثربخشکهدرمقدمهشرح
دادهشد،میباشند.بنابرایناستفادهازرویکردسازندهگرایی
درآموزشمیتواندیادگیرندگانرابرایکاروزندگیدرقرن
21آمادهسازد.الگویطراحیآموزشیوارونهدرحالحاضر
یکیازپرکاربردترینالگوهایطراحیآموزشیسازندهگرایانه
درآموزشعالیاستکهبهدلیلدارابودنهمیناصولو
ویژگیهاتوصیهبهاستفادهازآنتوسطمتخصصانآموزش
عالیموردتاکیدقرارگرفتهاست)3،2(.درادامهبهتوصیف
اینالگووچگونگیکاربستآندرآموزشعالیپرداخته

میشود.

الگوی طراحی آموزش وارونه
الگویکالسوارونهیکالگویآموزشیاستکهدرآن
یادگیرندگاندانشاساسیموضوعدرسراقبلازجلسات
حضوریکالسیادمیگیرند،وسپسبهکالسبرایتجارب
یادگیریفعالواردمیشوند.پژوهشهایانجامشدهنشان
دادندکهالگویآموزشوارونهمیتواندیادگیرندگانرابرای
یادگیریفعالبرانگیزاند،مهارتهایتفکرذهنیسطحباال
رابهبودبخشد،ومهارتهاییادگیریهمیارانهیادگیرندگان

راارتقاءدهد)21(.
عالقمندیبهاستفادهازالگویآموزشوارونهدرآموزش
عالیافزایشیافتهاست)23،22(.پژوهشهایاخیراًانجام
شدهنشاندادهاندکهالگویوارونهبریادگیرییادگیرندگان
تاثیرمثبتدارد)24-27(.کالسوارونهیکالگویآموزشی
استکهدرآنمحتواییادگیریدرطولزمانکالسارائه
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نمیشود؛بلکهتوسطیادگیرندگانقبلازجلساتکالسیاد
گرفتهمیشود،وسپسزمانکالسبراییادگیریفعالو
یادگیرندهمحوربهکاربردهمیشود)28،26(.درمقایسهبا
الگویآموزشیسیستمی،معلممحور،وسخنرانیمحور؛این
الگومتشکلازدومرحلهیادگیریپیشازکالس،ویادگیری
درکالساست)29(.درمرحلهاولیادگیری،یادگیرندگان
پیشازکالسدانشاساسیموضوعدرسراازطریقمشاهده
ومطالعهموادیادگیریفراهمشدهدرقالبهایرسانهای
مختلف؛ازقبیلویدئوهایآنالین،پادکستها،مواددرقالب
متنییادمیگیرند)29،28،26(.درمرحلهدومیادگیری،

یادگیرندگانفعالیتهاییادگیریفعالیادگیرندهمحورازقبیل
سخنرانیهایتعاملی،حلمساله،تجاربآزمایشگاهی،ایفای
نقش،وطراحیوخلقهمیارانهرادرکالسرادنبالمیکنند
)30،26(.کالسوارونهسخنرانیهایآنالینوناهمزمانکه
یادگیرندگانبهطورانفرادیمطالعهمیکنندرابافعالیتهای
یادگیریکالسچهره-به-چهرهکهدرآنیادگیرندگانبا

همتایانومعلمانتعاملمیکنند،ترکیبمیکند)29(.
یکدورهکالسوارونهمیتوانددرتسهیالتفیزیکیمختلف؛
استودیو، تکنولوژی، با شده تقویت کالسهای قبیل از
آزمایشگاهها،سایتهایکامپیوتری،اتاقهایجلسه،محیط

 گرایی رویکرد سازنده  رویکرد سیستمی  
 گرایی نظریه سازنده گرایی نظریه شناخت  نظریه رفتارگرایی  ابعاد مقایسه 
نحوه کسب  

 نشدا 
انتقال دانش بیرونی به یادگیرنده با توجه   انتقال دانش بیرونی به یادگیرنده

 به فرایند یادگیری آنان
ساختن دانش منحصر به فرد توسط خود 

 یادگیرنده 
مفهوم  

 یادگیری 
تغییر در فرایندهای درونی ذهنی)شامل   تغییر در رفتار  

 درک، پردازش اطالعات، و...(
ز طریق تجربه و تفسیر ساختن معانی و مفاهیم ا 

 در ذهن یادگیرنده 
مدیر، ارائه محرک، دستکاری   نقش استاد 

کردن محیط یادگیری، ارائه  
 تقویت، انتقال دهنده اطالعات 

ی، به کار فعالیت یادگیرایجاد محتوای  
بردن اصول شناختی در آموزش برای 

 تسهیل فرایندهای شناختی

اد  تسهیل کننده، راهنما، مشارکت کننده، ایج
فرصت تفکر و اکتشاف برای یادگیرنده، به 

 های فعلی یادگیرندگانچالش کشیدن ایده
اطالعات،   منفعالنهدریافت کننده  نقش دانشجو

 اجرا کننده دستورات
کاربردن  دازش کننده فعال اطالعات، بهرپ

 راهبردهای شناختی
فعال، انتخاب اطالعات، ساختن فرضیه، 

ش ویژه خود بر همکاری با دیگران، ساخت دان
 مبنای تجربیات گذشته 

نقش همتایان  
 در یادگیری 

موثر در تقویت و تنبیه جانشینی)در کل  نقشی ندارد
 موثر نیست(

 نقش اساسی در یادگیری یادگیرندگان دارد. 

نقش محیط 
 در یادگیری 

با توجه به اینکه محرک و تقویت  
آید، لذا نقش آن برای  از محیط می

 یادگیری حیاتی است.

های حسی از محیط از آنجا که همه تجربه
آید، بنابراین در یادگیری نقش اساسی می

 دارد.

قعی و  یادگیری به شدت به موقعیت و محیط وا 
 اصیل وابسته است.

 ارزشیابی مالک نسبی و بیشتر تکوینی ارزشیابی مالک مرجع و بیشتر تراکمی ارزشیابی مالک مرجع و تراکمی  نوع ارزشیابی 
  روشهای
 آموزش 

ای،  آموزش فردی، آموزش برنامه
 آموزش مبتنی بر رایانه 

های نمایشی، استفاده از الگوی پیش روش
دازی، روش سازماندهنده، بدیعه پر

 آموزش گانیه، مریل و رایگلوث

یادگیری مبتنی بر مساله، یادگیری مشارکتی، 
یادگیری اکتشافی، بحث در گروههای کوچک،  

 ی موقعیتیکارآموزی شناختی، یادگیر
برای حافظه نقش چندانی قایل  نقش حافظه 

 نیستند. 
جود و قبلی پذیر از دانش مواستفاده انعطاف دریافت، توجه و پردازش اطالعات 

 برای ساخت دانش و معانی جدید
هدف از  
 آموزش 

تدارک شرایط الزم برای ایجاد 
 تغییر در رفتار در جهت موردنظر 

ند شناختی  ارائه اطالعات با توجه به فرای
ذهن یادگیرنده جهت تسهیل تغییر در 

 شناخت آنان  

تدارک امکانات و منابع متعدد برای تسهیل  
 یرندگانساختن دانش در ذهن یادگ

 

جدول 1- مقایسه رویکرد سازنده گرایی به طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی )19، 20(
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بیرونازکالس،یادرفضاهاییادگیریآنالینتدریسشود.در
اینروش،یادگیرندگاندرگیریشناختیسطحباالدریادگیری
دارند)31(،ازطریقکنترلسرعتیادگیریشانوتسلطبر
محتواییادگیری،مسولیادگیریخودمیشوند)22(،ودر
مقایسهبارویکردهایسخنرانیسنتیبرایکالسبهترآماده
میشوند)32،22(،مهارتهایکاربردوحلمسالهرابهبود
میبخشد)33(،وجوتعاملی،وهمیاریوارتباطعمیقرا
فراهممیسازد)30،26(.یادگیرییادگیرندگانمبتدیمیتواند
ازطریقبحثبایادگیرندگانقویومعلمتسهیلشود،زمان
بیشتریبرایبحثدربارهمفاهیمدشوارصرفمیشود،و
یادگیرندگانمبتدیموادیادگیرییادداریبهتریدارند)34(.
طراحیآموزشوارونهدردوسطحدورهودرسانجاممیگیرد.
کاربراناینالگو،تیمطراحیآموزشی)معلم،طراحآموزشی،
دستیارانتدریس،وپشتیبانهایفنی(براییادگیریوارونه
هستند.درشرایطتدریس-دانشگاهی،یکمعلمممکناست
نقشطراحآموزشیرانیزایفاکند.طراحیدرسطحدورهبه10
تا15هفتهاجرا،وچندینجفتکالسهایچهره-به-چهره
وسخنرانیهایویدئوییآنالیننیازدارد.سطح-کالنبه
معنایسطحدورهوسطح-خردبهمعنایسطحدرسمیباشد.
فرایندطراحیواجرایآموزشبراساساینالگودرمراحل

ذیلانجاممیگیرد)35(:
1-  تحلیل: طراحآموزشیدرمرحلهتحلیلهدف:هدفکلی
دورهراتجزیهوتحلیلمیکند،ورفتارهایاقابلیتهاییکه
انتظارمیرودیادگیرندگاندرپایاندورهازخودنشاندهند،
راتعیینمیکند.درمرحلهتحلیلمحتوایسطح-کالن؛محتوا
رابهموضوعاتآموزشیکهرئوسمطالبکلدوهراشکل
میدهند،تجزیهوتحلیلمیکند.درمرحلهتحلیلیادگیرنده؛
طراحآموزشییادگیرندگانهدفرادرویژگیهاییازقبیل؛
سطحدانش،دورههایپیشنیاز،وسطحانگیزشآنانتجزیه
وتحلیلمیکند.درمرحلهتحلیلمحیط/منابعتکنولوژیکی؛
پشتیبانیهایفنیومحیطیموردنیاز)قابلیتهایفنیبرای

ارائهوویرایشسخنرانیهایویدئویی(برایاجراییادگیری
وارونهراتجزیهوتحلیلمیکند.درمرحلهتخصیصمحتوا؛
محتواییادگیریومفاهیماساسیکهبدونپشتیبانیمعلمبه
آسانیفهمیدهمیشوندبهبخشویدئویآنالیناختصاص
دادهشود.موادیادگیریسختودشوارکهبهیاریمعلمو
همتایاننیازدارد،بایددرکالسچهره-به-چهرهارائهشود.
فعالیتهایسخنرانیهایآنالینوکالسچهره-به-چهره
بایدمرتبطبایکدیگرباشند،وهمهآنهابایدعناصراساسی

دورهقلمدادشوند.
2-  طراحی: طراحآموزشیدرمرحلهطراحیرئوسمطالب
سطح-کالن؛رئوسمطالبدورهراازطریقتوزیعموضوعات
یادگیریترمبههردرستدوینمیکند.درمرحلهاستراتژی
آموزشیسطح-کالن؛ساختارکلیکالسهایآنالینازقبیل
برنامهزمانی،روشضبطوتدارکسخنرانیهایویدئویی،و
الگویتدریسبرایکالسچهره-به-چهره،وتصمیمگیری
درخصوصاستفادهازسخنرانی-کوچکبایدموردتوجهقرار
گیرند.درمرحلهطراحیفعالیتیادگیریسطح-کالن؛طراح
آموزشیفعالیتهاییادگیریکالسچهره-به-چهرهرابرای
انجامدادندرطولترمطراحیمیکند،وراهنمایاطالعاتی
درخصوصانواعمختلففعالیتهاییادگیری،روشکارها،و
زمانهایموردانتظارارائهمیکند.درمرحلهطراحیراهنمای
ساختاردوره/جهتگیریدوره؛ارائهتوصیفیازیادگیری
وارونه،وفعالیتهایموجوددرآن،وشیوههایارزشیابی
موردتوجهقرارگیرد.درمرحلهطراحیسنجشسطح-کالن؛
طراحآموزشیبایدباتوجهبهاهدافشناساییشدهدرمرحله
یادگیری ارزشیابیموفقیت تحلیلدرخصوصچگونگی
تصمیمگیریکند.دریادگیریوارونه،بایدتفکرخالقو
مهارتهای و مساله، ارتباطیوحل تواناییهای انتقادی،
ارائهیادگیرندگانراازطریقارزشیابیتکوینیوپایانیمورد

سنجشقرارداد.
-  نمونه اولیه طراحی برنامه درسی دوره: بعدازمراحلتحلیل
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وطراحی؛طراحآموزشینمونهاولیهبرنامهدرسیراتوسعه
میدهد.ایننمونهاولیهبعدازبحثدرخصوصمناسب
بودنآنتوسطمعلمان،طراحان،ومتخصصانتکنولوژی

موردبازبینیواصالحقرارمیگیرد.
3- تحلیل:درابتدابهتجزیهوتحلیلاهدافسطح-درس
پرداختهمیشود.درتحلیلیادگیرنده؛دانشقبلی،دورههای
پیشنیاز،وسطحانگیزشیادگیرندگان،ودسترسیآنانبه
کامپیوترشخصیموردتحلیلقرارمیگیرد.درتحلیلمحتوای
سطح-درس؛محتواییادگیریهردرس،وهمچنینمنابع
یادگیریمرتبط،وسازماندهیمحتوایدرستجزیهوتحلیل

میگردد.
4- طراحی: درمرحلهطراحیمحتوادرخصوصمحتوای
یادگیریخاصبرایارائهازطریقسخنرانیویدئوییآنالین
و ویدئویی، سخنرانی- واحدهای میشود. تصمیمگیری
در گنجاندن جهت خودارزیابی فعالیتهای یا کوئیزها
طراحی یادگیرنده فهم ارزیابی برای ویدئویی سخنرانی
یا کوئیزها تکلیف؛ یا کوئیز طراحی مرحله در میگردد.
فعالیتهاییبرایبررسیفهمکلیازسخنرانیهایویدئویی
طراحیمیگردد.کوئیزهایاتکالیفمیتواننددرابتدایکالس
چهره-به-چهرهیادرانتهایکالسآنالینمورداستفاده
قرارگیرند.درمرحلهطراحیبرنامهمطالعه؛طراحآموزشی
براساساطالعاتبدستآمدهدربارهویژگیهاییادگیرندگان
ازمرحلهتحلیلیادگیرندهبهتدوینبرنامهزمانیمطالعهدوره

آنالینمیپردازد.
5- توسعه: موادمختلفی)ازقبیلارائهمطالب،تصاویر،و
جداول(کهمیتوانددرویدئوکلیپآنالینمورداستفادهقرار
گیرد،توسعهدادهمیشود.درمرحلهفیلمگرفتن؛طراحآموزشی
پارازیتهایتصویریوصوتیراحذفمیکند،ووضعیت
ضبطصدارابررسیمیکند.معلمسپسازخودفیلمبرداری
میکندوسخنرانیویدئوییراتولیدمیکند.اهدافیادگیری
واضحبایددرابتدایسخنرانیویدئوییوخالصهدرپایان

آنارائهشود،ومفاهیممهمتکرارشود.درمرحلهویرایش؛
قطعههایسخنرانیویدئوییوموادیادگیریویرایشمیشود.
زمانسخنرانیویدئوییکوتاهتراز20دقیقهباشدوبراساس
موضوعقطعهبندیشود.نمونهاولیهدورهآنالینتوسعهمییابد
وازطریقتستقابلیتموردبازبینیواصالحقرارمیگیرد.
6- طراحی و تحلیل:محتوایآنالینبرایفعالیتهایکالس
چهره-به-چهرهپیشنیازقلمدادمیگردد،وفعالیتهای
کالسچهره-به-چهرهبهآنپیونددادهمیشود.درمرحله
آموزشی طراح خرد؛ سطح- یادگیری فعالیت طراحی
فعالیتهاییادگیریبرایکالسچهره-به-چهرهراطراحی
میکند،تصمیماتیدرخصوصروشکار،زمان،سهمکوئیز
بازوتکالیفاتخاذمیکند،وفعالیتهاییبرایارتقایتعامل
همتایانارائهمیکند.درمرحلهطراحیتکیهگاهسازی/تعامل
گروه؛گروههایفعالیت،تعاملگروهوتکیهگاهسازیطراحی
میگردد.درمرحلهطراحیسخنرانی-کوچک؛طراحآموزشی
یکسخنرانی-کوچکطراحیمیکندتایادگیرندگانآن
رادرکالسبرایبهیادآوردنمحتوایسخنرانیویدئویی
فعالیتهای از بعد تفکر تکلیف دهند. قرار استفاده مورد
کالسچهره-به-چهرهفراهممیشودتایادگیرندگانبرروی
یادگیریهایخودتفکرکنند.درنهایت،سنجشتکوینی/

پایانیطراحیمیگردد.
7- توسعه:کوئیزها/برگههایکاربرایاستفادهدرکالس
توسعهمییابند.برگههایکاربایدبراساسسلسلهمراتب
و انتظار، مورد زمان مدت آن، نظم و یادگیری محتوای
بارکارییادگیرندگانتوسعهیابند.محتواییادگیریآنالین
بایددرکوئیزهابازنماییشود.راهنمایمعلمبرایایفاینقش
تسهیلگریدرفعالیتهاییادگیریتدوینشود.نمونهاولیه
درسچهره-به-چهره:نمونهاولیهدرسبهلحاظمناسب
بودنازدیدگاهمعلم،طراحآموزشوچندینیادگیرندهمورد

بازبینیواصالحقرارمیگیرد.
8- اجرا/ ارزشیابی:ابتدادورهآنالین،سپسکالسچهره-

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             6 / 10

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-387-fa.html


کیومرث تقی پور 75کاربست الگوی طراحی آموزشی وارونه به عنوان الگوی سازنده گرایانه در آموزش عالی

به-چهرهاجرامیگردد،ودرنهایتبازخوردیبرایبهبود
دورههاارائهمیگردد.

بحثونتیجهگیری
مراکزآموزشعالیباهدفتربیتنیروهایمتخصصبرای
صنایع،سازمانهاوبخشهایمختلفجامعهبهارایهیتنوع
مهارتهابهدانشجویانمیپردازند.دراینراستا،آموزش
بهعنوانقلبنظامآموزشعالی،ابزاریمهمدرجهتتحقق
ازپیش اینهدفمیباشد.برایناساس،دانشگاههاپیش
اثربخش آموزشی طراحی رویکردهای بهکارگیری نیازمند

شکل 1- الگوی طراحی آموزشی وارونه

میباشندتابتوانندازاینطریقبهافزایشمهارتهاوتواناییهای
دانشجویانکمککنند.الگویطراحیآموزشوارونهیکی
ازجدیدترینالگوهایآموزشیسازندهگرایانهاستکهدر
الگوبرخالفسایر این بهکاربردهمیشود. آموزشعالی
الگوهایسازندهگرایی)مانند؛الگویمسالهمحوری،تدریس
مبتنیبرمورد،و...(کهبراییادگیرندگانپیشرفتهبهکاربرده
میشوند،بهدلیلایجادیادگیریهایالزمدریادگیرندگاندر
پیشازکالس،برایتمامیادگیرندگانباسطوحدانشمختلف
)مبتدی،متوسط،یاپیشرفته(قابلکاربرداست.عالوهبراین،
اینالگوهمانندسایرالگوهایسازندهگراییبرایآموزش
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Applying the filliped educational design model as a 
constructivist model in higher education

Kiumars Taghipour1

Abstract

Introduction: Under the influence of advances in educational technology, the use of filliped educational 

design model as one of the newest models of constructivism in higher education has been emphasized by 

education professionals. The purpose of this study is to introduce an filliped educational design model and 

its application in higher education.

Methods: The present study used a review-analytical method. Articles related to the research topic in the 

period of 2021-2009 were searched and documented in the databases based on keywords.

Results: The findings of the study showed that the presentation of education is designed and implemented 

based on the filliped educational design model in two levels of the course and the lesson (online, and face-

to-face).

Conclusion: According to the research results, educational design model is useful for all learners (at 

different levels of knowledge) and all types of content (application and solution), unlike many constructive 

educational design models that are effective for some learners and certain types of content.

Keywords: Systematic Approach, Constructivist Approach, Model, Educational Design, Filliped.
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