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 فارماكولوژي درس آموزش دراي  رايانهسازي  شبيه روش بكارگيري
  تبريز پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه: داروسازي
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  چكيده
 بكارگيري مورد دراي  مطالعه تاكنون يول است يپزشك علوم در آموزش جديد يها روش از ييكاي  رايانهسازي  شبيه از استفاده: مقدمه

 آموزش پيرامون داروسازي دانشجويان ديدگاه بررسي ،پژوهش اين هدف. است نيافته انجام ايران در فارماكولوژي آموزش در روش اين
  .بوداي  رايانهسازي  شبيه كمك به فارماكولوژي

 87- 88 تحصيلي سال در كه تبريز يپزشك علوم دانشگاه داروسازي دانشجوي نفر 30تعداد ،مقطعي -توصيفي مطالعه اين در: ها روش
 پايان در. گرديد تدريساي  رايانهسازي  شبيه يهاافزار نرم با درس از يبخش .ندشد وارد بودند نموده انتخاب را عملي فارماكولوژي واحد
  .شد تحليل و تجزيه توصيفي آمار با ها داده. گرديد اخذ ساخته محققاي  پرسشنامه با دانشجويان نظرات دوره

 نظري دروس بيشتر فهم به هاافزار نرم كمك. بود 51/3±21/0اي  رايانهسازي  شبيه يبكارگير از دانشجويان كلي رضايت نمره: نتايج
 جلسات از بيشتر درصد 82 و 76 ترتيب به دانشجويان فعال مشاركت و يادگيري ميزان. گرديد ارزيابي درصد 75 از بيش يفارماكولوژ

 فارماكولوژي درصد 50يال 25 ارائه خواستار ،پژوهش دركننده  شركت يداروساز دانشجويان درصد 80 حدود. بود آزمايشگاه در شده برگزار
  .آمد به دست 54/3±24/0 نيز دوره پايان ارزيابي روش از يمند رضايت نمره ميانگين. بودند شيوه اين با عملي
 يتئور دروس فهم و دانشجويان فعال مشاركت و يادگيري ميزاناي  رايانهسازي  شبيه يبكارگير كه داد نشان نتايج: گيري نتيجه

 يهاافزار نرم از استفاده با را بخشي و نموده بازنگري را درس اين آموزش روش توان مي رسد مي نظر به. دهد مي ارتقا را فارماكولوژي
  .داد ارائهسازي  شبيه

  
  داروسازيدانشجويان  ،يا رايانهسازي  شبيه ،فارماكولوژي ،روش تدريس ،آموزش ،ديدگاه: هاي كليدي واژه

  317تا  308): 4(11؛ 1390آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

   مقدمه
 همراه، حمل قابل و شخصي يها رايانه و اينترنت ورود

 طرفي از و كنند، مي پيدا جديدتري يها توانايي روز هر كه

                                                            
مركز تحقيقات  ،فارماكولوژيگروه  )ياردانش(دكتر مسلم نجفي : نويسنده مسؤول *

. تبريز، ايران  ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشكده داروسازيآموزش علوم پزشكي و 
najafim@tbzmed.ac.ir 

دانشگاه پزشكي دانشكده  ،فارماكولوژي ، گروه)ياراستاد(ي ئدكتر طاهره اعتراف اسكو
  )eteraf_t@yahoo.com(. تبريز، ايران ، علوم پزشكي تبريز
اصالح شده و  30/10/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  26/3/89اين مقاله در تاريخ 

  .است پذيرش گرديده 4/11/89در تاريخ 

 گوناگون، هايافزار نرم و نويسي برنامه يها زبان توسعه
 بخشند، مي سهولت را آموزشي مطالب ارائه و طراحي كه

اي  عمده تغييرات وشخ دست را آموزشي يها نظام
 امكانات اين از استفاده كه رسد مي نظر به). 1(اند دهكر
 به و شده آموزش كيفيت يارتقا موجب ،آموزش يبرا

 در تعامل ،العمر مادام و فعال يادگيري ،فراگيرمحوري
 و) 2(نموده كمك آموزش بودناي  چندرسانه و ييادگير
 سوق آموزشي بزرگ انقالب يك سمت به را بشريت

 يها دانشگاه از بسياري در حاضر، حال در). 3(دهند مي
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 آموزش بهبود و توسعه در اطالعات فناوري از جهان
 رايانه كمك به آموزش). 4(دگيرن مي  بهره پزشكي علوم

)Computer Assisted Learning (هر از است عبارت 
 اوليه وسيله عنوان به رايانه از كه آموزشي فعاليت نوع
 فناوري از استفاده). 5(كند مي استفاده محتوا تدريس براي
 براي را الزم شرايط دانشجويان تشويق با رايانه

 كالس جاي به فعال و مستقل آموزش و خودآموزي
 رايانه آموزشي يها زمينه). 6(سازد مي فراهم درس
 و تمرين روش خصوصي، معلم عنوان به رايانه: شامل
 مديريت با آموزش بازي، روش استقرايي، روش تكرار،
). 7(است رايانه كمك بهسازي  شبيه نهايت در و رايانه

 جديد يها روش از ييك عنوان بهسازي  شبيه از استفاده
 يها دانشگاه از يزياد تعداد در رايانه فناوري از استفاده
 يمبتن يپزشك آموزش). 8(است شده مرسوم دنيا معتبر

 Simulation-Based( هاساز شبيه از استفاده بر

Medical Education, SBME (نوع هر از عبارت 
سازي  شبيه از آن در كه است يآموزش فعاليت

 مهارت و يآگاه افزايش يبرا يبالين يسناريوها
سازي  شبيه واقع در). 9(شود مي استفاده دانشجويان

 به و شده محسوب رايانه توسط يادگيري نوع ينتر جالب
سازي  شبيه در مهمي نقش كه دهد مي اجازه فراگير

 يها سازي شبيه امروزه). 5(نمايد ايفا شرايط و ها موقعيت
 با آشنايي براي هوشمند يها آدمك نيز واي  رايانه
 عرضه بازار به وسيعي به طور باليني يها مهارت

 پزشكي آموزش توسعه به زيادي كمك و شود مي
 يآموزش يابزارها از سازها شبيه). 11و10(اند كرده

 قابل يپزشك يبالين علوم هم و پايه علوم در هم كه هستند
 يجا به يآناتوم درس آموزش در). 9(هستند استفاده
 وارد اطالعات از استفاده با انسان يواقع جسد از استفاده

 اين. گردد سازي مي شبيه بدن ياعضا همه رايانه به شده
 آموزش يبرا نيز يكارديولوژ در همچنين روش

 آموزش نتايج). 9(رود مي كاره ب يپزشك دانشجويان
 از برخي در نيزسازي  شبيه كمك به الپاراسكوپي جراحي

 نوع اين البته). 12و1(است شده گزارش ها دانشگاه
 هنوز و بوده تحقيقاتي و آزمايشي مراحل در ها آموزش
  ).1(است نكرده پيدا عموميت

 ياختصاص يواحدها از يكي عملي فارماكولوژي درس
 متعدد دروس گذراندن از پس كه است داروسازي رشته

 داروسازي دانشكده در. شود مي ارائه نظري فارماكولوژي
 دو صورت به معموالً و نيمسال هر در مذكور درس ،تبريز
 برگزار) نفر 30 الي 20 تعداد به جمع( نفره 15 الي 10 گروه
 از اعم امكانات همه چنانچه و آل ايده شرايط در. شود مي

 و مواد آزمايشگاهي، حيوان آزمايشگاهي، كافي فضاي
 ممكن باشد فراهم كافي وقت و آزمايش تجهيزات و وسايل
 آموزش و تكرار و تمرين از پس دانشجويان است

 يا و انفرادي انجام امكان آزمايشگاهي و تكنيكي يها مهارت
 عملي صورت به را آزمايشات از بعضي نفري دو حداقل
 برگزاري در عمده يها محدوديت به توجه با اما. باشند داشته
 فضاي محدوديت از اعم مشابه دروس و فوق درس

 و آزمايشگاهي حيوان مينأت مالي يها هزينه آزمايشگاهي،
 تجربه عدم ،وقت كمبود ،آزمايش تجهيزات و وسايل و مواد
 در استفاده مورد يها تكنيك بكارگيري در دانشجويان كافي
 عدم همچنين و آزمايش يك تكرار امكان عدم ،آزمايش انجام
 ،پاراسيون پره يك در مختلف داروهاي بكارگيري امكان
 توسط ،عملي جلساتدر  آزمايشات بيشترفرآيند  عمالً

 گران مشاهده عنوان به عمدتاً دانشجويان و شده انجاماستاد 
 بكارگيري رغم علي ديگر طرف از. يابند مي حضور غيرفعال

 مانند آموزش نوين يها روش روزافزون گسترش و
Computer based learning و E-Learnning در 

 هايافزار نرم از استفاده ،ايران جمله از و جهان سراسر
 فارماكولوژي درس آموزش دراي  رايانهسازي  شبيه
 نيز متون بررسي در و نداشته ما كشور در چنداني قدمت
. نشد يافت فارماكولوژي آموزش با رابطه دراي  مطالعه

 با دانشجويانيي آشنا منظور به و فوق داليل به لذا
 افزايش نيز و يادگيري و آموزش نوين يها روش

 مشاهده امكان ،عملي دروس در آنان فعاليت و مشاركت
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 در عملي يها پاسخ صورت به نظري يها آموخته عيني
 تعدادي ،نظري يها يادگيري تعميق و آزمايشگاهي حيوان

 رشته دانشجويان عملي فارماكولوژي درس جلسات از
اي  رايانهسازي  شبيه هايافزار نرم كمك به داروسازي

 و ديدگاه بررسي ،حاضر مطالعه از هدف. شد برگزار
 علوم دانشگاه داروسازي دانشجويان يمند رضايت ميزان

 درس از يبخش آموزش كه است تبريز پزشكي
اي  رايانهسازي  شبيه روش با آنان يعمل فارماكولوژي

  .است گرفته صورت
  

  ها روش
 جامعه و بوده مقطعي -توصيفياي  مطالعه ،حاضر مطالعه
 دانشجويان كليه پژوهش اين در بررسي مورد آماري
 تحصيلي سال در كه داروسازياي  حرفه دكتراي رشته

 بود نمودند انتخاب را عملي يفارماكولوژ واحد 88-87
 يافزار نرم برنامه دو ،آموزش شروع از قبل). نفر 30(

 تهيه داروها فارماكولوژيك اثراتسازي  شبيه براي ويژه
. گرديد نصب دانشكده رايانه اتاق يها رايانه در و شده
 بيومديكال و ييدارو علوم انستيتو توسط هاافزار نرم اين

 يبرا و شده يطراح انگلستان Strathclyde دانشگاه
 در مذكور انستيتو گاه وب در دانشجويان استفاده
 مطالعه به مربوط ،نخست افزار نرم). 13(باشد مي دسترس

 در كه بود شده بيهوش گربه در مختلف يداروها اثرات
 ضربانات تعداد شرياني، خون فشار همزمان به طور آن

 چشمي صاف عضله و Tibialis عضله انقباضات قلب،
 حضور در) Nictitating membrane عضله( گربه

 برنامه در. شد مي ثبت مربوط اعصاب يالكتريك تحريك
 عملكرد با مرتبط پارامترهاي بر داروها ثيرأت ،دوم

 ،چپ بطن داخل فشار شامل عروق و قلب يهموديناميك
 خون فشار ،قلب انقباضي قدرت ،وريدي خون فشار

 نخاع قطعيي صحرا موش در قلب ضربانات و شرياني
 رفته كاره ب داروهاي. گرفت قرار مطالعه مورد شده
 يها سرفصل اساس بريي دارو مختلف يها گروه شامل

 عضالت بر مؤثر داروهاي و عروق و قلب فارماكولوژي
 دانشجويان كه بود مختار خود اعصاب سيستم و صاف
 شامل و گرديده آشنا آنها با نظري دروس در قبالً

 يداروها ،كولينرژيك يآنت و كولينرژيك يداروها
 تنگ و كننده گشاد يداروها ،آدرنرژيك يآنت و آدرنرژيك

 و ها آگونيست ،مثبت اينوتروپ عوامل ،عروق كننده
 - يعصب يها مهاركننده ،يآدنوزين يها آنتاگونيست

 بر عالوه ،برنامه دو هر در. بودند يگانگليون و يعضالن
 گنجانده نيز مجهول داروي تعدادي ،استاندارد داروهاي

 و بيني پيش به نسبت بايست مي دانشجويان كه بود شده
 گروه حداقل يا نام تشخيص نهايت در و آنها اثرات تعيين
  .نمايند اقدام آنيي دارو
 هاافزار نرم مورد در الزم توضيحات جلسه هر ابتداي در
 ترم پايان ارزيابي شيوه همچنين و آن از استفاده نحوه و

 و نفري 3 تا 2 يها گروه به دانشجويان سپس و شد داده
 ،كالس طول در. گرديدند تقسيم خود انتخاب به

 شده مشاهده اثرات مورد در فعال صورت به دانشجويان
 تجويز آزمايشگاهي حيوانات به كه داروهايي از
 كه بود اين بر انتظار و نموده بحث يكديگر با نمودند مي

 در را آنها فارماكولوژيك آثار و داروها عمل مكانيسم
 به. دهند توضيح بودند خوانده نظري دروس در كه حدي
 تسؤاال ساير به مدرس ،هاافزار نرم خود مورد در جز

 نيازمند و بوده داروها عملكرد با مرتبط كه دانشجويان
 به ايشان مراجعه يا و دانشجويان بحث و تعمق و تفكر
 اين هدف زيرا داد مي محدودي يها پاسخ ،بود يعلم منابع
 تفكر به بيشتر تر، عميق يادگيري براي دانشجويان كه بود
 خود تسؤاال پاسخ يافتن يبرا و پرداخته گروهي بحث و
  . كنند مراجعه شده معرفي يعلم منابع به

 در كه آنچه مشابه و عملي صورت به جلسات اين امتحان
 به دوره پايان در. گرديد برگزار بود شده تمرين كالس
 كيفيت مورد در ،ساخته محقق پرسشنامه يك كمك

 به نظرخواهي دانشجويان يمند رضايت ميزان و آموزش
 قسمت چهار در آن تسؤاال و پرسشنامه. آمد عمل
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علمي  هيأت اعضاي از نفر چند اختيار در و گرديد طراحي
 ،الزم تغييرات و اصالحات از پس. شد داده قرار تجربه با

 قرار تأييد مورد پرسشنامه محتواي و صوري روايي
 آلفاي ضريب از استفاده با نيز پرسشنامه پايايي. گرفت

 پرسشنامه اول قسمت). α=83/0( شد محاسبه نباخروك
 مواردي برگيرنده در سؤاالت اين و بوده سؤال 8 شامل

 ،درس ارائه نحوه از دانشجويان رضايت ميزان قبيل از
 كمك ميزان ،آموزش در دانشجويان فعال مشاركت ميزان
 بيشتر مرور و فهم و يادگيري بهاي  رايانهسازي  شبيه

 يهاافزار نرم محتواي ارتباط ،يفارماكولوژ نظري دروس
 مراجعه ميزان ،نظري دروس با شده انتخابسازي  شبيه

 تكميل براي علمي هاي رفرنس و منابع به دانشجويان
 روش از دانشجويان يمند رضايت ،خود يها آموخته
 چينش ،ها رايانه( كالس امكانات و محل و ارزيابي
 تسؤاال اين پاسخ. بود) گروه هر نفرات تعداد و ها صندلي

 »زياد يخيل تا كم خيلي« از و بودهاي  گزينه 5 صورت به
 تعلق 5 يال 1 نمره ترتيب به گزينه هر به و گرديد تنظيم
 عنوان به مذكور تسؤاال از هريك نمرات ميانگين. گرفت

 قلمداد بررسي مورد دانشجويان نگرش نمره ميانگين
 شده كسب نمره حداقل مجموع ،بخش اين در. گرديد
 به طور. بود 40 آن حداكثر و 8 معادل دانشجو هر توسط
 دانشجويان قبول قابل يمند رضايت معيار ،يقرارداد
 دراي  رايانهسازي  شبيه روش بكارگيري به نسبت

 درصد 60 حداقل كسب يعمل فارماكولوژي درس آموزش
  .شد تعيين) باالتر و 3( نمره ميانگين
اي  گزينه چهار يها پرسش صورت به تسؤاال دوم بخش

 كمك به فارماكولوژي درس ارائه مطلوب درصد مورد در
 شده صرف ساعات ميزان نيز وسازي  شبيه هايافزار نرم

 شده تدريس موضوعات بهتر فراگيري براي دانشجويان
 سوم قسمت. بود كالس برگزاري ساعات از خارج در

 كسب بهاي  گزينه سه يها پرسش صورت به نيز تسؤاال
 كمك به يادگيري مقايسه مورد در دانشجويان نظرات

 و آزمايشگاه واقعي محيط باسازي  شبيه هايافزار نرم

 آموزش فرآيند در آنان مشاركت ميزان همچنين
 سوم و دوم يها بخش يده نمره. داشت اختصاص

 پاسخ يفراوان درصد به صورت پرسشنامه تسؤاال
 در. بود پرسشنامه يها گزينه از يك هر به دانشجويان

 پيشنهادات و دوره ضعف و قوت نقاط بيان نهايت
 پرسشنامه پاياني و چهارم بخش تسؤاال در دانشجويان

  .گرديد تنظيم
 و SPSS-16 يآمار افزار نرم از استفاده با مطالعه نتايج
 ،معيار انحراف و ميانگين صورت به مورد حسب بر

 هر به پاسخ امتياز حداكثر و حداقل و يفراوان درصد
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد و شده بيان سؤال

  
  نتايج

بالفاصله بعد از آزمون  ها توجه به اينكه پرسشنامهبا 
شد لذا كليه  مي عملي انتهاي دوره تحويل دانشجويان

را تكميل نموده و  ها پرسشنامهكنندگان در دوره  شركت
ميانگين و انحراف معيار،  ،درصد فراواني. تحويل نمودند

 تسؤاالامتياز پاسخ دانشجويان به  حداكثر و حداقل
 مالحظه 1 جدول شد كه در محاسبه پرسشنامه مختلف

ت سؤاالنمره ميانگين كل پرسشنامه در مورد  .شود مي
حداقل و . گرديد محاسبه 55/3±24/0معادل اي  پنج گزينه

  .بود 44/4و  33/2حداكثر نمره نيز به ترتيب 
ي ها آمده از پرسشنامه به دستتحليل و بررسي نتايج 

  :كميل شده دانشجويان نشان داد كهت
 33/55 ،در مطالعهكننده  شركتدانشجوي  30از تعداد  - 1

مرد ) نفر 14(درصد  66/46ايشان زن و ) نفر 16(درصد 
  .بودند

نمره ميزان رضايت كلي دانشجويان از بكارگيري  - 2
در ارائه درس اي  رايانهسازي  هاي شبيهافزار نرم

  .آمد به دست 51/3±21/0فارماكولوژي عملي 
به مرور اي  رايانهسازي  هاي شبيهافزار نرمكمك محتواي  - 3

فارماكولوژي توسط دانشجويان قابل  نظريبيشتر دروس 
  .گزارش شد 94/3±24/0توجه بوده و معادل 
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جلسات عملي برگزار شده در در مقايسه با  - 4
در آموزش  مشاركت فعال دانشجويانميزان  ،آزمايشگاه

 . درصد بيشتر بود 82

 ذكر كرده بودند كه ،موارددرصد  76در  دانشجويان - 5
بيشتر از جلسات عملي  ،اي هاي رايانهساز استفاده از شبيه

ميزان يادگيري سبب افزايش برگزار شده در آزمايشگاه 
 فارماكولوژي گذرانده شده  نظريدروس آنان از و فهم 

  .شده است
 نظريها با دروس افزار نرمميزان ارتباط محتواي  - 6

  .محاسبه شد 83/3±25/0فارماكولوژي گذرانده شده 
نمره ميزان مراجعه دانشجويان به منابع و  - 7

ي خود و يافتن ها ي علمي براي تكميل آموختهها رفرنس
براي  ،از طرف ديگر. بود 89/3±24/0ت سؤاالپاسخ 

درصد  90فراگيري بهتر موضوعات تدريس شده بيش از 
دانشجويان نياز به تمرين و تكرار در خارج از ساعات 

  .ساعت داشتند 6الي  3برگزاري كالس و حداقل به مدت 

ي دانشجويان از روش ارزيابي و مند رضايتنمره  - 8
عملي برگزار گرديد  به صورتپايان دوره كه امتحان 

  .آمد به دست 24/0±54/3
ي دانشجويان از محل و امكانات مند رضايتميزان  - 9

  .بود 33/2±24/0و  83/2±28/0برگزاري كالس به ترتيب 
در كننده  شركتدرصد دانشجويان  56 ،در مجموع -10

درصد از كل جلسات  25-50پژوهش معتقد بودند كه
هاي افزار نرمتواند به كمك  مي فارماكولوژي عملي

درصد دانشجويان  6. ارائه و تدريس شودسازي  شبيه
درصد كل جلسات فارماكولوژي  75نيز ارائه بيش از 

اين  ،درصد آنان 19. عملي را با اين روش مناسب دانستند
درصد جلسات اعالم نمودند و مابقي  50-75ميزان را 

درصد  25كمتر از نيز با ارائه  )درصد 19(دانشجويان 
هاي افزار نرمجلسات آموزشي درس مذكور به كمك 

  .موافق بودندسازي  شبيه

  

  اي رايانهسازي  روش شبيهعملي به  آموزش درس فارماكولوژياز داروسازي تبريز دانشكده دانشجويان  يمند رضايت :1جدول 

 پاسخ دانشجوياندرصد فراواني 

 حداقل حداكثر
ميانگين و 
 انحراف معيار

خيلي  :از رضايت
 كم

 زياد متوسط كم
خيلي 
 زياد

0  
17  
17  
0 

6  
0  
0  
0  

11 

23  
50  
0  
0  
11  
11  
15 

39  
28  
21  
0 

29  
17  
23  
23 

33 

28 

6  
56  
39  
39  
33  
54 

17 

6 

6 

44  
28  
33  
33  
8 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5  

2 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

2  

22/0±51/3  
28/0±83/2  
24/0±33/2  
12/0±44/4  
25/0±83/3  
24/0±94/3  
24/0±89/3  
24/0±54/3  

 يساز درس به روش شبيهنحوه ارائه

  محل برگزاري كالس درس
 ..).و ها رايانه(امكانات آموزشي كالس 

  هاافزار نرممدرس با يي توانمندي و آشنا
 نظريها با دروس افزار نرمارتباط محتواي 

 نظريها به فهم بيشتر دروس افزار نرمكمك 

 ها مراجعه بيشتربه منابع براي تكميل آموخته

 روش ارزيابي و امتحان پاياني درس

  
  

  بحث
 دانشگاه داروسازي دانشكده در كه است سال چندين
 با دانشجويان نمودن آشنا منظور به تبريز پزشكي علوم

 آموزش روش از ،يادگيري و آموزش نوين يها روش
 Simulation-based( هاساز شبيه از استفاده بر يمبتن

education (فارماكولوژي درس جلسات از يبرخ در 
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 يارزياب ،پژوهش اين از هدف .شود مي استفاده عملي
 به نسبت تبريز داروسازي دانشكده دانشجويان ديدگاه

  .بود فارماكولوژي درس آموزش در روش اين بكارگيري
 توجه قابل كلي رضايت كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج

 درس ارائه از دانشجويان ميان در يدرصد 70 از بيش و
اي  رايانهسازي  شبيه هايافزار نرم كمك به فارماكولوژي

 مؤثر همچنين دانشجويان از يزياد درصد. دارد وجود
 يفارماكولوژ نظري دروس بيشتر فهم به شيوه اين بودن

 از يبخش ارائه خواستار و نموده ارزيابي خوب را
 هايافزار نرم كمك به عملي فارماكولوژي آموزش

 عملي جلسات با مقايسه در. بودنداي  رايانهسازي  شبيه
 موجب روش اين همچنين آزمايشگاه در شده برگزار
 در دانشجويان فعال مشاركت ميزان چشمگير افزايش
 قابل درصد ديگر طرف از. گرديد مذكور درس آموزش
 علمي منابع به مكرر مراجعات نيز دانشجويان از يتوجه
 شده مطرح تسؤاال پاسخ يافتن و اطالعات تكميل جهت
 آنان درصد 90 از بيش كه يبه طور داشتند را كالس در

 و تمرين يبرا ساعت 6 الي 3 حداقل اند كه اعالم كرده
 گذاشته وقت كالس برگزاري ساعات از خارج در تكرار
 نيز) درصد 60 از بيش( يقبول قابل يمند رضايت. بودند

 مهم نكته. داشت وجود دوره پايان ارزيابي روش از
 از استفاده با كه اين است ذكر شايان كه يديگر
 يها هزينه در ييجو صرفه امكاناي  رايانهسازي  شبيه
 فارماكولوژي كالس يبرگزار يبرا). 8(دارد وجود يزياد
 مالي يها هزينه ،آزمايشگاهي و معمول شرايط در يعمل

 ،خدماتي كادر آزمايشگاهي، حيوان نگهداري و تامين
 بسيار آن نظاير ويي شيميا مواد و داروها ،مصرفي لوازم
 حتي ما اوليه يبرآوردها اساس بر كه يحال دراست  باال
سازي  شبيه از استفاده با آموزش هزينه كرد ادعا توان مي

 قابل آزمايشگاهي معمول يها هزينه مقابل دراي  رايانه
 و كم يفضا ،فوق يمزايا وجود با. است يپوش چشم

 از مطالعه مورد مقطع در رايانه اتاق يناكاف امكانات
 صورت به كه بود دوره يبرگزار در موجود مشكالت

 برگزاري امكانات و محل از دانشجويان كم نسبتاً رضايت
 و كالس محل تغيير با خوشبختانه. گرديد منعكس كالس
 اين يجار سال در ها رايانه كيفيت و كميت افزايش
 عدم همچنين. گرديد مرتفع يزياد حدود تا مشكالت
 يا منزل در رايانه به دانشجويان از يبرخ يدسترس
 و تمرين امكان كه بود يديگر مشكالت از نيز خوابگاه
  .نمود مي محدود مطالعه طول در را يآموزش مطالب تكرار

 پيراموناي  مطالعه تاكنون شد ذكر قبالً كه يهمانطور
 فارماكولوژي آموزش دراي  رايانهسازي  شبيه يبكارگير

 يها سايت و متون بررسي در و نشده انجام ما كشور در
 امكان لذا ،نشد يافت يگزارش كشور داخل مرتبط ياينترنت
 ساير مرتبط مطالعات با حاضر مطالعه نتايج مقايسه
 مطالعه يكل نتايج ،الوصف مع. نبود ميسر يايران محققين
 سودمندي زمينه در دنيا در شده انجام مطالعات با حاضر
 مطالعه در). 16تا14(دارد يهمخوان رايانه كمك به آموزش
 يپرستار رشته اول سال دانشجويان يرو بر شده انجام
 يها روش ساير با مقايسه در كه شد داده نشان

 يا بهتر پيشرفت موجب رايانه كمك به آموزش آموزشي،
 شناختي حيطه در دانشجويان يادگيري در معادلي

 دانشجوي 42 روي بر يديگر مطالعه در). 5(شود مي
 از را بيمار به دادن دارو روش كه دانشجوياني پرستاري،

 با مقايسه در .بودند ديده آموزش رايانه طريق
 ويويد و اورهد سخنراني، روش با كه دانشجوياني

 همچنين). 17(داشتند بهتري دانش نمرات ديدند آموزش
 رايانه كمك به را خون فشار موضوع كه دانشجوياني

 سخنراني با كه دانشجوياني با مقايسه در ديدند آموزش
 بهتري نمرات شناختي آزمون در ديدند آموزش
 با رايانه با آموزش آن در كه يپژوهش در). 14(داشتند
 سمينار و سخنراني مانند آموزشي رايج يها روش

 در مايعات اداره روش كه دانشجوياني شد، مقايسه
 و دانش آزمون در هم ديدند، آموزش رايانه با را كودكان

). 15(كردند دريافت بهتري نمرات باليني، مسأله حل در هم
 وقتي كه است داده نشان نيز يديگر مطالعات نتايج
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 يها دوره به رايانه كمك به آموزش يها برنامه
 يها روش ساير به يا دانشجويان باليني كارآموزي
 در دانشجويان پيشرفت شود، اضافه رايج آموزشي

 كارآيي و مسأله حل يها مهارت نفس، به اعتماد دانش،
 بايد فوق يمزايا رغم علي). 19و18(شود مي بهتر آنان
 حيطه در آموزشي اهداف به رسيدن براي كه داشت توجه
 تواند نمي رايانه كمك به آموزش حركتي، -رواني

 تجارب ارائه و ليمع نمايش شيوه براي مناسبي جايگزين
 ارتقادهنده و جانبي روش يك تنها بلكه باشد واقعي

 روش كه دانشجوياني فوق مطالعات در. است يادگيري
 آموزش رايانه كمك به تنها را فشارخون گيري اندازه
 نمايش با را محتوا اين كه دانشجوياني به نسبت ديدند

 شده توصيه يها قدم به بندي پاي در ديدند آموزش ليمع
 همچنين). 21و20(بودند ضعيف فشارخون گيري اندازه

 به آموزش بودن مؤثر كه دارد وجود نيز يديگر مطالعات
 يارتقا در آن قابليت و دانسته ضعيف را رايانه كمك

 چندان را يبالين قسمت در ويژهه ب يپزشك علوم آموزش
 رايانه كمك به آموزش شيوه كه معتقدند و داند ينم مفيد

 قابل يپزشك گروه ياعضا مداوم آموزش در بيشتر
  ).22(است استفاده
 كمك به آموزش سودمندي موضوع سر بر كلي، به طور
 حيطه در دانشجويان يادگيري پيشرفت در رايانه

 وجود عمومي توافق تقريباً محققين، بين در شناختي،
 آموزش در رايانه بكارگيري از قبل بايد الوصف مع. دارد

 بهتر شيوه اين با نظر مورد محتواي آيا كه شود بررسي
 يمزايا وجود با). 5(خير؟ يا است يادگيري و انتقال قابل

 علوم آموزش درسازي  شبيه از استفاده كه يمتعدد
 بيمار با آنها شدن جايگزين جمله از( دارد يپزشك يبالين
 و آنها با كار بودن استرس بدون و كنترل سهولت ،يواقع

 اين كه داشت توجه بايد حال عين در اما ،)ينيپا هزينه
 بيمار تخت كنار در آموزش جايگزين تواند ينم روش
 خواهد مكمل يآموزش روش يك عنوان به تنها و گردد

 كه داشت نظر در نيز را نكته اين بايد همچنين). 9(بود
 و آميز موفقيت آموزش رايانه، بودن مفيد رغم علي
 فضاي ايجاد در زنده معلم يك توانايي به بخش لذت

 كند، عالقه ايجاد كه معلمي يعني،. است وابسته احساسي
 در نبايد بنابراين، برانگيزاند، هيجان و آفريند انتظار

  ).5(شود مبالغه رايانه كمك به آموزش از استفاده
  

  گيري نتيجه
آمده از نظرات دانشجويان  به دستنتايج در مجموع 

در آموزش اي  رايانهسازي  شبيهنشان داد كه استفاده از 
برخوردار  ييي باالمند رضايتفارماكولوژي از ميزان 
در  مشاركت فعال دانشجويان بوده و موجب افزايش

نظري  دروسآموزش درس مذكور و تعميق يادگيري 
توان شيوه  مي رسد مي لذا به نظر. گردد مي فارماكولوژي

و  دهارائه درس فارماكولوژي عملي را بازنگري نمو
بخشي از آموزش آن را با استفاده از اين قبيل 

براي مطالعات آينده،  .ارائه داداي  رايانهسازي  شبيه
نمونه بزرگتر براي  با حجماي  گردد مطالعه مي پيشنهاد

اين آموزش  بررسي تأثير آموزش به كمك رايانه در
ي ها در ساير دانشگاه داروسازيدروس ديگر درس و 

اساتيد  انجام شود و نظرات دانشجويان وكشور نيز 
گردد تا آموزش بررسي ي ها اين گونه شيوهنسبت به 

پس از حصول اطمينان از آثار مثبت آن در آموزش 
 .گيري شود دانشجويان علوم پزشكي در حد نياز بهره

 
  قدرداني

ي جناب آقاي دكتر ابوالقاسم ها اهنماييربدين وسيله از 
مركز مطالعات و (خانم فريبا سالك  اميني و سركار

و همكاري  ،)توسعه آموزش علوم پزشكي تبريز
دانشجويان محترم دانشكده داروسازي تبريز در تكميل 

 .دگرد مي گزاري سپاس ها پرسشنامه
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Pharmacy Students’ Attitude in Tabriz University of Medical Sciences 
toward Using Computerized Simulations in Teaching 

Pharmacology 
 

Moslem Najafi1, Tahereh Eteraf-Oskouei2 
 

Abstract 
 
Introduction::Using computerized simulation is one of the new methods in medical education. However, 
there is no report on applying this technique for teaching pharmacology in Iran. This study was conducted to 
assess the attitude of pharmacy students toward using this method in the teaching of practical 
pharmacology. 
Methods: This descriptive–cross sectional study was performed on pharmacy students (n=30) selecting 
practical pharmacology course in Tabriz University of Medical Sciences in 2008. A part of practical 
pharmacology was taught by computer simulation soft ware. Finally, students’ viewpoints were collected by 
a researcher made questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics through SPSS software. 
Results: The score of students' satisfaction with teaching practical pharmacology by computer simulation 
was 3.51±0.21. Effect of the simulation on better understanding of theoretical aspects of pharmacology was 
assessed more than 75% .Students’ learning and active participation were 76% and 82% more than the 
sessions held in laboratory respectively. About 80% of pharmacology students, attended in the research, 
asked for teaching 25-50% of the practical pharmacology course through computer simulation. The students' 
satisfaction means score with final exam assessment was 3.54±0.24. 
Conclusion: The results of the present study demonstrated that application of computer simulation was 
effective on improvement of deep and active learning of pharmacology in students of  pharmacy. It seems 
that teaching methods of this course can be revised so that some parts of practical pharmacology can be 
taught by such computer simulation. 
 
Keywords: Attitude, Education, Teaching method, Pharmacology, Computerized simulation, Pharmacy 
students 
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