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مقدمه روش آموزش کالس درس به صورت فیلیپ )کالس وارونه( نوعی یادگیری ترکیبی است که در آن محتوای 

ارایه میشود و تکالیف و حل مسئله درکالس انجام میگیرد. با توجه به اهمیت استفاده از  آموزشی خارج از کالس

،  Flipped classroomروشهای تدریس دانشجو محور مطالعه حاضر با هدف اجرا و ارزشیابی تدریس به شیوه

داروسازی نیمسال دوم نفر از دانشجویان  26در دانشجویان داروسازی انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه روی 

به شیوه  Iبصورت مقطعی انجام گرفت. در مرحله اول طراحی و اجرای تدریس مبحث فارماسیوتیکس  14-12

Flipped یا وارونه انجام شد. در ابتدا و یک هفته قبل از تشکیل کالس درس، محتوای درسی در قالب سی دی

دانشجویان قرار داده شد تا آنرا مطالعه نمایند. سپس هفته  ، در اختیارPdfحاوی اسالید پاورپوینت تعاملی و فایل 

بعد در کالس حضوری مربوط به درس، با استفاده از شیوه های تدریس حل مسئله و بحث در گروه کوچک 

نفره تقسیم شدند؛ در ابتدا استاد سواالت و کیسهای مربوطه را مطرح نموده و دانشجویان  6گروه 6دانشجویان در 

شده و یادگیری تعاملی ایجاد شد. در مرحله دوم، ارزیابی شیوه تدریس به روش تحلیل محتوای کیفی وارد بحث 

نفر از دانشجویانی که بطور  12قراردادی انجام شد. به منظور ارزشیابی شیوه تدریس ، فوکوس گروپ با حضور 

تجزیه و تحلیل شد.  MAXQDA2010هدفمند انتخاب شدند اجرا شد. داده های حاصل با کمک نرم افزار 

کد اولیه از داده ها بود که  100یافته ها نتایج ارزشیابی به کمک روش آنالیز محتوای کیفی نشاندهنده استخراج 

تم اصلی جذابیت )با طبقات نوآوری، چالش موضوع درسی،تفریحی بودن (، جریان مثبت انرژی)با  4در نهایت در 

ات پیش خوانی، نوع محتوی، حجم محتوی (، مدیریت کالس)با طبقات طبقات مشارکت، تعامل (، آمادگی)با طبق

بود. بحث  Flippedگروه بندی و بیان مسئله( طبقه بندی شد. صحبتهای دانشجویان بیانگر رضایت آنها از روش 

ان و نتیجه گیری با توجه به نتایج آنالیز کیفی داده ها این روش جذابیت و انگیزه بیشتری در یادگیری دانشجوی

ایجاد می کند؛با طرح سوال و تعامل با دانشجویان، کالس از حالت تک صدایی خارج شده و دانشجویان تمایل 

بیشتری جهت مشارکت دارند. همچنین میزان تعامل در مباحث با محتوای کاربردی که امکان بحث و چالش 

 بیشتری در آن وجود دارد بیشتر است.
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