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  چكيده
كه در ارائه اين واحد در دانشكده  يهاي با توجه به محدوديت. سازي استترين دروس رشته دارو درس كارآموزي داروخانه از مهم: مقدمه

در  .و اجرا شد تا از مشكالت موجود كاسته شود يطراح "داروخانه يكارآموز"افزار  زابل وجود داشت، نرم يداروسازي دانشگاه علوم پزشك
زابل و ديدگاه دانشجويان پيرامون  يدانشگاه علوم پزشك يروسازدا انيبر دانش دانشجو "داروخانه يكارآموز"افزار  اين مطالعه تأثير نرم

  .آن مورد بررسي قرار گرفت
 انيدر گروه دانشجو). نفر 44(در دو ورودي متوالي دانشجويان دانشكده داروسازي زابل انجام شد ،ياين مطالعه نيمه تجرب: ها روش
در داروخانه استفاده  يو آموزش عمل يهاي نظر كالس يآموزش تلفيقاز روش متداول  )نفر به عنوان گروه شاهد 22( 85سال  يورود

همراه با استفاده از ) مشابه گروه شاهد(ينظر يها ، از آموزش)ينفر به عنوان گروه تجرب 22( 86سال  يورود انيشد، و در دانشجو
از هر دو گروه، ميانگين  يآزمون كتب يبرگزار يدر پايان ط. داروخانه و سپس آموزش عملي در داروخانه استفاده شد يافزار كارآموز نرم

 آوري جمع ا،يي روا و پا با پرسشنامه محقق ساخته ينظرات دانشجويان گروه تجرب ،يزشجلسه آمو يدر انتها. نمرات دو گروه مقايسه شد
  .قرار گرفت مستقل يآزمون ت نيو همچن) اريو انحراف مع نيانگيم( يفيآمار توص يها شاخص ي باو مورد بررسي آمار

 نمره درگروه شاهد نيباالتر از هم بود كه به طور معناداري 1/13±89/3 يبعد از آموزش درگروه تجرب يميانگين نمره امتحان كتب: نتايج
داروخانه باعث  يافزار كارآموز كه نرم نيدر مورد ا ياز افراد گروه تجرب%) 80/81(نفر 18. )=046/0pو t=054/2( بود )71/3±75/10(
 يافزار كارآموز با استفاده از نرم يگروه تجرب انيدرمجموع دانشجو. شده است، موافق و كامالً موافق بودند نهاآ يفزايش كيفيت يادگيرا

  .داروخانه موافق و كامالً موافق بودند
نسبت به  يمثبت دگاهيد انياين درس شده و دانشجو يريادگي شيافزار مذكور باعث افزا آمده، نرم به دستبر اساس نتايج : گيري نتيجه

داروخانه و بدون نياز به اينترنت را هم  يافزار قابليت آموزش در خارج از فضا نرم نياز آنجا كه ا. داشتند يقيتلف يروش آموزش نيا
  .داروخانه مورد استفاده قرارگيرد يدر تدريس واحد كارآموز يشود به عنوان يك ابزار كمك آموزش مي شنهاديپ داراست لذا

  
  ي، آموزش داروسازيداروخانه، اشكال دارويي، آموزش الكترونيك يكارآموز :هاي كليدي واژه
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ها با ارائه اطالعات در  سال يسنت يآموزش يها سيستم

به آموزش افراد جامعه  يدرس يها قالب كالس
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 يزياد يها ها به دليل محدوديت اين سيستم .ندا پرداخته
يك نظام هماهنگ و  يند، هرگز موفق به برقرارركه دا

افراد جامعه  يآموزش تمام يساختار يافته برا
اطالعات و  ياما ظهور رايانه، رشد فناور). 1(اند نشده

نظام  يبا تغيير در كليه اجزا يارتباط يها گسترش شبكه
و  يكار يها همه، مهارت يه برالزوم آموزش پاي ،يجهان

العمر را بيش از پيش مطرح كرده و با در  آموزش مادام
تسهيل انتقال اطالعات، امكان  يها اختيار گذاشتن ابزار

  ).1(نموده است فراهممؤثر و مداوم را  ييادگير
هاي مرتبط با استفاده از  يك دهه از عمر پژوهش حدود

هاي آموزشي ايران  مفناوري اطالعات و ارتباطات در نظا
ترين  يادگيري الكترونيكي يكي از مهم). 2(گذرد مي

كاربردهاي فناوري اطالعات است كه به منظور كسب 
هاي مختلف، مانند  هاي افزوده در قالب سيستم ارزش

، يادگيري از طريق تلفن همراه و )online( يادگيري برخط
رصه آموزش مبتني بر رايانه يا كاربردهاي مشابه، در ع

هاي اخير مورد  آموزش و ارائه خدمات آموزشي در سال
با توجه به مزاياي عمومي . استفاده قرار گرفته است

هاي ويژه آن در آموزش  آموزش الكترونيكي و قابليت
هاي جاري  در برنامه آنرسد ادغام  مي پزشكي، به نظر

ها، به طوري كه آموزش متداول به  آموزشي دانشگاه
آموزش سنتي و آموزش الكترونيك ارائه شكل تلفيقي از 
امروزه اين نوع آموزش به . ناپذير باشد شود، اجتناب

ها به  از دانشگاه يپيشرفت كرده است كه بسيار ينحو
 يحتشر يها و سالن يمجاز يها فكر ايجاد آزمايشگاه

با استفاده از عكس، اساليد، امكانات چند  يمجاز
بر  يو آموزش مبتنبر رايانه  ياي، آموزش مبتن رسانه

سايت  300در حال حاضر بيش از ). 4و3(وب هستند
آموزش مداوم  يها معتبر در دنيا به ارائه انواع برنامه

ارائه شده در  يپردازند و نوع محتوا بر خط مي يپزشك
در  رسد به نظر ميمتأسفانه ). 5(است نوعها مت اين سايت

  .تصورت نگرفته اس زياديكار  رانيدر ا نهيزم نيا
 ياختصاص يها از واحد يداروخانه يك يكارآموز درس

ها و  است كه در آن قابليت يو مهم رشته داروساز
حضور در داروخانه  يبرا يتوانايي دانشجويان داروساز

زابل اين درس در  يدر دانشكده داروساز. گيرد شكل مي
با داروهاي  آشنايي.گردد به دانشجويان ارائه مي 7ترم 

 يا و نسخه OTC (Over The Counter(ي ا نسخه ريغ
ايران، آشنايي دانشجويان با دستجات داروئي و اشكال 
دارويي رايج در بازار داروئي ايران، آشنايي با نسخه 

) شامل قوانين بيمه(خواني، نسخه پيچي و قوانين مربوطه 
مؤثر با بيمار و  باطهاي برقراري ارت و آشنايي با روش

 يعات داروئي به آنها، اهداف كلكادر پزشكي و ارائه اطال
 يدرس كارآموز). 6(داروخانه هستند يدرس كارآموز
واحد بوده و مباحث به صورت دو  2 ،يداروخانه شهر

به  يآموزش ي در داروخانه يو عمل يبخش تئور
دانشجو در  ينحوه ارزشياب. شود دانشجويان ارائه مي

حضور موفق و  ،يبخش آزمون كتب 3شامل  رساين د
  ).6(باشد مي يو آزمون شفاه ،ثر در طول دورهمؤ
با  انيدانشجو شتريرشته داروسازي آشنايي هر چه ب در

تر  اطالعات و اشكال دارويي موجب ارائه خدمات مطلوب
به بازار كار  انيدر سطح داروخانه پس از ورود دانشجو

كه داروهاي موجود در  از آنجا يبه طور كل. شود مي
شود،  مختلف به بازار عرضه مي يكشور در اشكال تجار

محدود واحد كارآموزي  يبازه زمان يها ط آنبا  ييآشنا
باشد، از طرف ديگر داروهاي موجود  عمال امكان پذير نمي
 يداروساز يها دانشكده يآموزش يها در اغلب داروخانه

هاي موجود در بازار  محدود بوده و شامل همه دارو
 ياي بودن محتوا همچنين سليقه. ستيكشورن ييدارو

 يبرا يمنظم، فرصت ناكاف ينداشتن طرح درس ،يآموزش
 ياي داروساز و حرفه يآموزش، توجه كم به امور مهارت

يكسان، از  يعمل يها و فقدان شيوه ارزياب در آموزش
 ).7(باشد ترين نقاط ضعف آموزش اين درس مي مهم

علمي، عدم  هيأت يتعداد اعضا تيمحدود ،نيعالوه بر ا
 يو كاف ،و هالل احمر يداروخانه فوق تخصص وجود

موجود در شهر زابل،  يداروخانه آموزش يفضا بودنن
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دانشكده با مشكل مواجه  نيرا در ا يواحد درس نيارائه ا
بدين منظور جهت ارائه هر چه بهتر اين واحد . كرده بود

افزار  نرم"مشكالت موجود، پروژه  ليو تعد يدرس
. و اجرا شد يريز برنامه"ه داروخان يكارآموز يآموزش
اكثر  ريطراحي شده تا تصاو ينحو بهافزار  اين نرم

كشور  ييموجود در بازار دارو ياشكال دارويي و تجار
اهداف به عنوان مكمل براي تحقق را شامل شود و 

با . ي عمل كندداروخانه شهر يواحد كارآموز يآموزش
كيفيت  يارتقا در نظر گرفتن امكانات در اين دانشكده،
فيزيكي در  ضورآموزش و كاهش نياز دانشجويان به ح

هدف . باشد مي افزار هاي اين نرم ويژگياز  نيز داروخانه
 يافزار كارآموز نرم "تأثير ياز مطالعه حاضر بررس

دانشگاه  ي، بر دانش دانشجويان داروساز"داروخانه
 نيدر مورد ا انيدانشجو دگاهيزابل و د يعلوم پزشك

  .ستافزار ا نرم
  

  ها روش
 1390- 89 سالنيمه تجربي در  - يا اين مطالعه مداخله

 زابل يدانشكده داروساز انيروي دو گروه از دانشجو
مجموع  .انجام گرفت )1386 و 1385سال  يورود(

نفر بودند تعداد نفرات هر  44كنندگان درمطالعه  شركت
را به  يداروخانه شهر يكه درس كارآموز يورود

شروع  يبرا. نفر بود 22 دندكرده بو واحد اخذ 2ارزش 
و  85 يورود يپژوهش معدل كل دانشجويان داروساز

 مقايسه يداروخانه شهر يموزآقبل از اخذ واحد كار 86
گروه شاهد شامل . كه تفاوت معناداري نداشت شد

دانشكده  نيا، 85سال  يورود ،ترم هفتم انيدانشجو
را  يداروخانه شهر يبودند كه كه واحد كارآموز

الزم به ذكر است كه در زمان ). نفر 22( دگذراندن مي
 افزار ، نرم85  يورود دانشجويان واحد به نيا سيتدر

 دهيمشكالت موجود ا لينشده بود و به دل يمذكور طراح
گروه به  نيرو ا نياز ا. افزار شكل گرفت نرم نيا يطراح

 ،در اين گروه .عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد

موزش آ. انجام شد يو عمل يدو بخش تئور آموزش در
و  يجلسه در دانشكده به صورت سخنران 8 يط يتئور

 يساعته در فضا 6جلسه  12طي  يآموزش قسمت عمل
مباحث ارائه شده به . انجام شد يداروخانه آموزش

دانشجويان شامل اطالعات و اشكال دارويي، آشنايي با 
و  ،خواني سخهبندي داروها، ن داروها، دسته ينام تجار

در طول دوره . بود يبيمه و تعامل با كادر درمان وانينق
موجود در  يداروها يدانشجويان با خصوصيات ظاهر

گروه  نيدر پايان از ا. آشنا شدند يداروخانه آموزش
. گرفته شد يحيبه صورت تشر يدانشجويان آزمون كتب

در مورد  يده قسمت سؤالاين آزمون شامل پانزده 
 يمتشكله داروها ياجزا ،يتجارت يها ، نامييواشكال دار

، موارد مصرف، منع مصرف، مصرف در يبيترك
موجود  يداروها ينگهدار طيو شرا يردهيو ش يباردار

 يبررس يهمچنين برا. كشور بود ييدر بازار دارو
مراه ه خواني دانشجويان پنج نسخه به قابليت نسخه

 ري، دستودر مورد تعيين نوع و اشكال داروي يسؤاالت
 يمصرف و نكات قابل توصيه به بيمار در آزمون كتب

  .قرار گرفت
 نيا، 86سال  يورود، 7دانشجويان ترم  ،يتجرب گروه

داروخانه  يكه واحد كارآموز) نفر 22( دانشكده بودند
گروه در سه بخش  نيموزش اآ. گذراندند را مي يشهر

 جلسه، 8 يط يموزش مطالب تئورآاول . انجام شد
درس،  يجلسه از بخش عمل 8گروه شاهد، سپس  مشابه

شامل آموزش اطالعات دارويي، اشكال دارويي، آشنايي 
موجود در بازار ايران، آشنايي با  يخارج يبا داروها

خواني با  داروها و نسخه كيبندي فارماكولوژ دسته
، با "داروخانه يكارآموز يافزار آموزش نرم"استفاده از 

كنفرانس دانشكده  دئوين ودر سال انيحضور دانشجو
روش  ،افزار در ابتدا نحوه استفاده از نرم. انجام شد

شد و سپس در  جستجو و تورق صفحات توضيح داده 
با اشكال و اطالعات مربوط به  ييشناآهر جلسه به 

ذكر  انيشا. پرداخته شد ييدارو يها از دسته يتعداد
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 افزار مذكور در نرم شروع جلسات عملي،است كه در 
ادامه جلسات در  .گرفت قرار انيدانشجو ارياخت

به روش مشابه  يداروساز هدانشكد يداروخانه آموزش
تعداد  يگروه شاهد برگزار شد، بالطبع گروه تجرب

آزمون . در داروخانه حضور داشتند يتر كمجلسات 
جلسه برگزار  انيو سؤاالت مربوط به آن، كه در پا يكتب

اين . مشابه گروه شاهد بود قايدق يشد، از لحاظ ساختار
الزم به  .تي بودده قسم سؤالشامل پانزده  نيز آزمون

درصد از  50مذكور  يذكر است كه نمره امتحان كتب
درصد  50را تشكيل داده و  ينمره نهايي درس كارآموز

مؤثر و منظم در طول  حضور رينظ يشامل موارد گريد
. دبو يچيخواني و نسخه پ نسخه يو آزمون عمل دوره

و تعداد  يآموزش يشايان ذكر است كه استاد، محتوا
در  ؛يداروخانه شهر يجلسات آموزش درس كارآموز

  .يكسان در نظر گرفته شد يدو گروه شاهد و تجرب
اطالعات  :داروخانه شامل يافزار آموزش نرم يمحتوا

دارويي از منابع معتبر داخل و خارج كشور، تصاوير 
افزار،  تصاوير در نرم. دباش داروها و نسخ پزشكان مي

اشكال دارويي موجود در بازار دارويي ايران از  شامل
 يخارج يمختلف و داروها يداروساز يها شركت

 يافزار بر اساس ليست داروها تصاوير نرم. باشد مي
است كه توسط  يواردات يكشور و داروها يتوليد

 يها از داروخانهو شود  سازمان غذا و دارو منتشر مي
. شده است يو هالل احمر گردآور يبيمارستان ،يشهر

 يها يبر اين بوده است تا ويژگ يدر تهيه تصاوير سع
افزار  دارو مورد توجه قرار گيرد و نرم يو فيزيك يظاهر

 يبا اهداف آموزش كه شود ياي طراح گونهه ب
  .داروخانه منطبق باشد يكارآموز

نويسي زبان برنامه : افزار عبارتند از فني نرم مشخصات
java scripts  كه تحت برنامه فلش اجرا و قابل

حمل براي باشد،  ي روي انواع ويندوز ميذاربارگ
  .استفاده شده است DVDافزار از يك عدد  نرم

  
محيط كلي نرم افزار طراحي شده به صورت مجله  :1تصوير

  الكترونيكي
  

مجله با  يداشتن نما :افزار عبارت بود از هاي نرم ويژگي
دارا بودن نوار ابزار  ،خوداجراقابل تورق به صورت  صفحات
تورق  يها شماره صفحات و فلش شيكنترل صدا، نما تيبا قابل

 ،يسيو انگل يو جو به دو زبان فارس ت جستيقابل. صفحات
و  نتيپر هيصفحات، ته يينما ، بزرگنكيل پريها  داشتن صفحات

 رياوتص ياتصال صفحه مربوط به هر دارو به گالر تيقابل
نسخه جهت  يتعداد نيهمچن). 2و1ريتصاو(مربوط به آنان 

افزار  تخصص پزشك در نرم كيخواني به تفك نسخه نيتمر
  .داروخانه قرار گرفت يكارآموز يآموزش

  

  
  گالري تصاوير دارو :2تصوير
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محقق ساخته  پرسشنامه از  استفادهدر پايان دوره با 
اتيد با تجربه كه روايي آن با اخذ نظرات چند تن از اس،

آمده بود، ديدگاه دانشجويان  به دستنظر  و صاحب
شده و استفاده  هيافزار ته در رابطه با نرم يگروه تجرب

مورد  يداروخانه شهر ياز آن در آموزش كارآموز
شامل  ه،پرسشنام ييقسمت ابتدا. قرار گرفت يبررس
 كيمشخصات دموگراف يآور به منظور جمع يسؤاالت
 3 ،يدر قسمت بعد. ده در مطالعه بودكنن شركت ياعضا

حضور در  يسؤال در مورد ميزان عالقه دانشجو برا
دارويي بعد از فراغت خدمات مختلف  يها عرصه

مربوط به  يتحصيل وجود داشت و در ادامه سؤاالت
آنها از  رضايتو ميزان  انيدانشجو دگاهيد يبررس
ت قسم نيسؤاالت ا. داروخانه بود يكارآموز افزار نرم

 كامالً موافق؛(اي  سؤال با مقياس پنج درجه 27 شامل
سؤال  2و ) كامالً مخالف مخالف؛ نظري ندارم؛ موافق؛

. افزار بود باز در رابطه با معايب و مزاياي نرم
دهي به سؤاالت پرسشنامه به صورت درصد  نمره
 يها به هر يك از گزينه يانپاسخ دانشجو يفراوان

سؤاالت بر حسب مورد  يندرصد فراوا. پرسشنامه بود
  .محاسبه شد SPSS-17با استفاده از 

مقايسه ميانگين معدل كل قبل از گذراندن درس  يبرا
همسان بودن  يبه منظور بررس( داروخانه يكارآموز

و ميانگين نمرات ) قبل از آموزش يدو گروه از نظر علم
از  ياين درس در دو گروه شاهد و تجرب يآزمون كتب

  .استفاده شد مستقل tآزمون 
از جمله اخذ رضايت از  يات اخالقظمالح

كنندگان جهت شركت در تحقيق و محرمانه  شركت
  .افراد مد نظر قرار گرفت يماندن اسام

  

  نتايج
نفر با  44كننده در اين پژوهش  دانشجويان شركت

بين  دامنه سني( سال ٩٣/٢٢±189/1 يميانگين سن
از %) 36/36(نفر  8. بودند) سال 27تا  22

از %) 45/45(نفر  10 و يكنندگان در گروه تجرب شركت
معدل  اريو انحراف مع نيانگيم. گروه شاهد مرد بودند

 بيو شاهد به ترت يكنندگان در گروه تجرب كل شركت
بود كه بر اساس آزمون  64/15±42/1و  12/1±09/16
 و اشتآنها وجود ند نيب يمعنادار يآمار، تفاوت تي

قبل از  يدو گروه از نظر علم ي همسان بودن نشانه
اين واحد  يميانگين نمرات آزمون كتب. آموزش بود

و شاهد به  يدر دو گروه تجرب  پس از آموزش درسي،
بر . ست آمددبه 75/10±71/3و  10/13±89/3 بيترت

بين  ياختالف معنادار ،يت يآمار اساس آزمون
  . )=046/0pو t=054/2(شت اميانگين نمرات وجود د

افزار  دانشجويان نسبت به نرم دگاهيد يفراوان عيتوز
ارائه شده  1 سؤاالت در جدول كيداروخانه به تفك

  .است
نتايج حاصل از پرسشنامه بيانگر اين  يو بررس تحليل

) درصد 36/86( كنندگان از شركت يادياست كه تعداد ز
در  "داروخانه يكارآموز يافزار آموزش نرم"با نقش 

دانشجو موافق و كامالً موافق  نفسه افزايش اعتماد ب
كامالً موافق و  انيدرصد از دانشجو 81/81. بودند

افزار مذكور كفايت و قابليت الزم را  موافق بودند كه نرم
در . داروخانه دارا ست يدر انتقال مطالب درس كارآموز

از دانشجويان گروه ) درصد 72/72(نفر 16مجموع 
افزار،  ز طريق نرمواحد را ا نيا يآموزش ريتيمد ،يتجرب
نسبت به  انيدانشجو دگاهيد. كردند مي يمثبت تلق يامر
  .شده است ارائه 1افزار در جدول  نرم نيموارد ا ريسا
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 يافزار كارآموز نرم"نسبت به ) يگروه تجرب(زابل  يدانشگاه علوم پزشك يداروساز انيدانشجو دگاهيد يفراوانتوزيع  :1جدول 
  يمورد بررس يها طهياز ح يبرخ كيبه تفك "داروخانه

 كامالً مخالف مخالف  نظري ندارم موافق كامالً موافق 

هاي الكترونيكي، كيفيت يادگيري را افزايش افزار آموزش از طريق نرم
 دهد مي

)45/45(%10 )35/36(%8  )66/13(%3  )54/4(%1  0 

افزار آموزشي داروخانه براساس دارونامه رسمي بندي داروها در نرمدسته
  مناسب است ايران

)36/36(%8 )54/54(%12  )09/9(%2  0 0 

را به دوارائه مناسب اطالعات داروييافزار آموزشي داروخانه قابليت نرم
 زبان فارسي و انگليسي داراست

)36/36(%8 )55/54(%12  )54/4(%1  )55/4(%1 0 

استفاده از تصاوير گرافيكي مناسب از اشكال مختلف دارويي،آموزش
 سازد وزي داروخانه را ساده ميكارآم

)50(%11 )45/45(%10  )54/4(%1  0 0 

كننده دارو در كشور درهاي مختلف توليد قرار گرفتن اشكال دارويي از شركت
 .كند هاي تجاري داخلي را تسهيل مي افزار داروخانه مجازي، يادگيري نام نرم

)90/40(%9 )36/36(%8  )18/18(%4  )54/4(%1  0 

مربوطههامذكور سبب باال بردن انگيزه مطالعات درسافزارنرم
 شود مي

)81/31(%7 )45/45(%10  )63/13(%3  )54/4(%1  )54/4(%1  

افزار داروخانه مجازي منجر به تمركز بيشتركار آموزي عملياستفاده از نرم
 .گردد در داروخانه بر ارائه خدمات دارويي توسط داروساز مي

)27/27(%6 )50(%11  )18/18(%4  )54/4(%1  0 

افزار داروخانه مجازي كفايت و قابليت الزم را در انتقال مطالب درسي بهنرم
  .باشد دانشجويان دارا مي

)81/31(%7 )50(%11  )63/13(%3  )54/4(%1  0 

افزار قبل از ورود به داروخانه، باعث آشنايي مطلوب با آموزش از طريق نرم
به نفس دانشجو در عرصه داروخانه  اشكال دارويي موجود و افزايش اعتماد

  . شود مي

)50(%11 )36/36(%8  )09/9(%2  )55/4(%1  0 

  
 يروز رسان همشكالت ب ،امهشنتوجه به سؤال باز پرس با

افزار، فقدان تماس مستقيم ميان  اطالعات موجود در نرم
به  رياز تصاو يبعض نييپا تيفياساتيد و فراگيران و ك

  .گزارش شدافزار مذكور رمن بيمعا نيتر مهم بيترت
  

  بحث
 يكارآموز"افزار  تأثير نرم يهدف از اين مطالعه بررس

و بررسي نظرات دانشجويان  انيبر دانش دانشجو "داروخانه
در اين پژوهش . باشد افزار طراحي شده مي پيرامون نرم

و  يدر دو گروه تجرب يمقايسه ميانگين نمرات آزمون كتب
، بيانگر باالتر بودن نمرات در گروه شاهد پس از آموزش

 تاثيراز  يبه نسبت گروه شاهد بود كه حاك يتجرب
در  يافزار مذكور به عنوان يك ابزار كمك آموزش نرم

. داروخانه است ييادگيري دانشجويان در درس كارآموز
 يو همكارانش در بررس) WU(در مطالعه مشابهي وو 

و  يزش سنتاختالف ميانگين آزمون در دو گروه آمو
در نمره آزمون  ينشان دادند كه اختالف معنادار ،يمجاز

ن آكه بيانگر  ؛وجود دارد يدانشجويان در واحد تئور
به دليل پويايي و درگير  ياست كه روش آموزش مجاز

در  يثير بيشترأ، تيكردن دانشجويان در امر يادگير
  ).8(و دانش افراد داشته است يدرك عميق تر مطالب علم

كه در  ،ياز دانشجويان گروه تجرب يقابل توجه درصد
واقع آموزش آنان تلفيقي از دو روش سنتي ومجازي 

بندي با  و دسته يبود، از ارائه مناسب اطالعات داروي
اظهار رضايت كردند  يو انگليس يفارس يقابليت جستجو

و معتقد بودند كه آموزش از طريق ارائه تصاوير باعث 
. شود مي يداروخانه شهر يزآموتسهيل در آموزش كار
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و همكاران نيز نشان داده شد كه  يدر مطالعه ذوالفقار
موجب  يبا آموزش الكترونيك يتركيب آموزش حضور

ميزان ). 9(شود بيشتر دانشجويان مي يمند رضايت
افزار طراحي  رضايت دانشجويان از آموزش با كمك نرم

ست، ا ورالمعارف دارويي مص شده، كه در واقع يك دايره
 رياز دانشجويان سا يبه حدي بود كه تعداد قابل توجه

افزار و استفاده  ها خواستار در اختيار گرفتن نرم يورود
  .داز آن به عنوان يك ابزار خود آموز در منزل بودن

از  يكه در تعداد يتوان به پژوهش در اين راستا مي
تبريز به  يدانشگاه علوم پزشك يدانشجويان داروساز

با  يعمل يرسي كارايي ارائه درس فارماكولوژمنظور بر
رايانه صورت گرفته است،  يها استفاده از شبيه ساز

 70اشاره كرد كه نتايج آن حاكي از رضايت بيش از 
از  يدرصد قابل توجه نيدرصد دانشجويان بود و همچن

 يعمل ياز آموزش فارماكولوژ يآنها خواستار ارائه بخش
اي  شده رايانه يساز شبيه يها افزار به كمك نرم

  ).10(بودند
ديگر از نكات قابل بحث در رابطه با نتايج اين  يكي

افزار مذكور را  ن است كه اغلب دانشجويان نرمآپژوهش 
؛ در باال بردن انگيزه مطالعه درس مربوطه مؤثر دانستند

كه با نتايج مطالعه امانلو و همكاران در بررسي كارايي 
يس درس قارچ شناسي بر وب در تدر يمحيط مبتن

زابل  يدانشگاه علوم پزشك ياروسازدانشجويان د
سهولت فراهم كردن امكان آشنايي با ). 11(خواني دارد هم

 يمجاز ياشكال دارويي واطالعات مربوط به آن در دنيا
ين زمان، افزايش عالقه نسل جديد به رايانه تر كمبا صرف 

را و آموزش الكترونيك و تلفيق آموزش و سرگرمي 
درصد باالي افزايش انگيزه كننده  توان از علل توجيه مي

  .افزار است مطالعه درس با كمك اين نرم
 يداروخانه و بررس يپيرامون درس كارآموز مطالعات

آن در كشور ما محدود است،  يكمك آموزش يها روش
اين مطالعه با مطالعات مرتبط با  يبا اين وجود نتايج كل

هاي مختلف  ه از رايانه در رشتهبا استفاد يآموزش مجاز

اي  به طور مثال در مطالعه. دارد يخوان علوم پزشكي هم
جهرم  يدانشكده علوم پزشك يپرستار ياندانشجو دركه 

 يثير مثبت آموزش مجازأاز ت يانجام شده نتايج حاك
و همكاران  يكه زيبر يدر مطالعه ديگر ).12(باشد مي
ر استفاده از انجام دادند، ب يپزشك عموم 52 يرو

 يپزشكان عموم يخود آموز در بازآموز يها برنامه
آنزيم نيز  يوشيمبي يافزار آموزش نرم ).13(تأكيد نمودند

 يطراح يميارشد بيوش يدانشجويان كارشناس يكه برا
 يشده بيانگر آموزش مؤثرتر و جذابتر محاسبات بيوشيم

ده اين گروه از دانشجويان بو يافزار برا آنزيم توسط نرم
نفر از  200 يكه رو يدر يك مطالعه مقطع ).14(است

تبريز  يدانشگاه علوم پزشك يدانشجويان داروساز
صورت گرفته است نيز مشخص گرديده كه دانشجويان 

به  يتحقيق و دستياب ياز اينترنت برا يبه ميزان باالي
همين طور دانشجويان  ).15(اند اطالعات استفاده نموده

و  يتبريز معتقدند كه فرازمان يدانشكده پيراپزشك
 يها يويژگ وجز يبودن آموزش از طريق مجاز يفرامكان

بررسي اثر ). 16(باشد مي شبرتر در اين نوع آموز
 تهيه طرح درس عملي،(استفاده از روش مولتي مديا 

 افزار آموزش عملي، طراحي برنامه عملي، تهيه نرم
يوشيمي درآموزش ب) كارگيري پاور پوينت و كامپيوتر به

عملي در آزمايشگاه براي دانشجويان دانشگاه علوم 
 ليدهد كه دانشجويان براي كارعم پزشكي بابل نشان مي

و اند  در مقايسه با روش سنتي انگيزه بهتري داشته
  ).17(مندي دانشجويان بسيار باال بوده است رضايت

 البته الزم به ذكر است كه آموزش حضوري در عرصه 
از جمله اين كه درآموزش به . ي داردنيز محاسن متعدد

روش حضوري، محتواي آموزشي به تفصيل توسط 
شود و ميزان يادگيري و درك دانشجويان  مدرس بيان مي

شود، بديهي است  از مطالب گفته شده به چالش كشيده مي
الكترونيكي نمي تواند به  گيريياد ،كه با امكانات موجود

تواند به  بلكه مي ؛طور كامل جايگزين آموزش سنتي شود
كمل يادگيري روش سنتي عمل معنوان يك ابزار مفيد و 
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ثورموند  نيزو همكارانش و ) Ruiz( رويزدر مطالعه . كند
)Thurmond (يجا هب يبر نقش مكمل آموزش الكترونيك 

كامل آن در  يو عدم جايگزين يحضور يها كالس
 لذا در اين مطالعه نيز). 19و18(آموزش تأكيد شده است

از رويكرد تلفيقي استفاده شده تا دانشجويان از مزاياي 
  . هر دو روش بهره مند شوند

آموزش به كمك  يبر سر موضوع سودمند يبه طور كل
دانشجويان در حيطه  يرايانه در پيشرفت يادگير

وجود  يدر بين محققين، تقريباً توافق عموم ،يشناخت
در آموزش  كارگيري رايانه بهتر استقبل از به، اما دارد

 يمورد نظر بررس يمحتوا يقابليت انتقال و يادگير
آموزش  يها محدوديت با توجه به يبه طور كل). 20(شود

به رايانه،  يهمگان ينظير عدم دسترس يالكترونيك
افزار،  اطالعات موجود در نرم يمشكالت به روزرسان

 اين روشگيران، افقدان تماس مستقيم ميان اساتيد و فر
از . جايگزين كامل آموزش در عرصه باشد تواند تمي
 نيخاص ا طيشرا ليحاصل به دل جيممكن است نتا يطرف

با امكانات  يمراكز آموزش ريبه سا ميدانشكده قابل تعم
در  انيبا توجه به نظرات مثبت دانشجو .نباشد شتريب

 ييدر آموزش اشكال دارو ريرابطه با استفاده از تصاو
موجود در  يداروها هيكل ريشود كه تصاو مي شنهاديپ

 يكه قابل به روزرسان يافزار در نرم رانيا ييبازار دارو
 ريچنان كه در سا شود، هم يو گردآور هيباشد ته

داروها  متيق يو حت يياطالعات دارو ر،يكشورها تصاو
 ليو موبا انهيرا يقابل نصب رو يها افزار توسط نرم

اطالعات قابل دسترس و  )Medscapeافزار  مانند نرم(
  .شود مي يآنها به صورت مداوم به روزرسان

  
  گيري نتيجه

و  انيدانشجو يريادگينمرات و  شيبا توجه به افزا
نسبت به  انيمثبت دانشجو دگاهيبا توجه به د نيهمچن
افزار  گرفت كه اين نرم جهيتوان نت افزار مذكور، مي نرم

در  يقابليت استفاده به عنوان يك ابزار كمك آموزش
امكان  ليداروخانه را داشته است و به دل يكارآموز درس

تواند از  داروخانه مي ياستفاده از آن در خارج از فضا
 ندهيمطالعات آ يبرا. ها بكاهد داروخانه يبار آموزش

شود كه تأثير آموزش به كمك رايانه در  مي شنهاديپ
ها  دانشكده ريداروخانه در سا يآموزش درس كارآموز

رشته  ديو اسات انينظرات دانشجوو  رديانجام پذ
  .گردد يها بررس افزار گونه نرم نيدر مورد ا يداروساز
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Impact of Pharmacy Training Software, on pharmacy students’ 
knowledge in Zabol University of Medical Sciences and Their Opinion 

about it 
 

Mandana Moradi Dirin1, Mohsen Verdi2, Hossein Delkhah3, Kaveh Tabriziyan4, Fatemeh 
Izadpanah5 

Abstract 
 
Introduction: Community pharmacy training course is one of the most important parts of pharmacy training 
program. As we faced so many problems presenting this course in Zabol pharmacy school, community 
pharmacy teaching software was designed to decrease the existing problems. Here we evaluated the input of 
our designed software on knowledge of pharmacy students of Zabol University of Medical Sciences and their 
opinion about it. 
Methods: This is a quasi-experimental study in two consecutive groups of our students (44 students). We 
used the combination of classic method of lecturing and pharmacy placement in 2006 entry students (22 
students as control group ) and lecturing session (same as control group) plus using our software, and then 
pharmacy placement in 2007 entry students (22 students as experiment group). We gave them a written exam 
at the end of the course and compared their mean scores. The experiment group also completed a researcher 
made questionnaire on their viewpoints about the software. Descriptive (mean and standard deviation) and 
T-test were used for data analysis. 
Results: The mean score in the experiment group (13.1± 3.89) was significantly higher compared to that of 
the control (10.75±3.71) group (t=2.054, p=.046).Eighteen students from the study group (81.80%) agreed 
that the software could increase their quality of learning. Altogether, students in the study group approved 
using the pharmacy training software. 
Conclusion: Our study results showed that this software increased the quality of learning and students had 
positive attitude about the effectiveness of this complementary teaching method. As this software can be used 
outside the pharmacy environment and does not need internet access, it can be used as a helpful teaching aid 
in community pharmacy training. 
 
Keywords: Community Pharmacy Training, Dosage Forms, E-learning, Pharmacy Education.  
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