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 ،وم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهوازدانشگاه عل دانشکده داروسازی، دانشجوی دکتری عمومی داروسازی، :ولؤی مسسندهینو*

.ایران

شیو     چكيده: شجویان از  ضایت دان سزایی در ثیر تاٌ تدریس،های هر صیلی آن  ب افتن ی بنابراین ها دارد.موفقیت تح

های آموزشاای به شاامار اولویتء جز ،های تدریسروشرضااایت دانشااجویان از راهکارهای موفق در جهت افزایش 

سه و  در رود.می سی میزان   این پژوهش، به مقای سازی از روش    برر شجویان دارو ضایت دان شی  ر های مختلف آموز

  لشام  . جامعه مورد مطالعهپرداخته شد های دارویی بدون نسخه  ترکیبی در آموزش درمان رانی، الکترونیک وسخن 

سازی ورودی   نفر از  25 شجویان دارو شتند  که واحد کارآموزی را اهواز شاپور جندی 96 دان بود. مباحث مربوط  ،دا

شی     به درمان سه روش مختلف آموز سخه با  شجویا  ترکیبی( سخنرانی و  نیک،)الکترو های دارویی بدون ن ن به دان

 آزمون گرفته شد. انتها پس آزمون و دردرابتدای جلسات پیش آموزش داده شد.

  ها قرارکه در اختیار آنای ساخته محققهای با پرسشنامه   های تدریس،میزان رضایت دانشجویان از روش  در نهایت 

 دست آمد.ه ب 87.9محقق ساخته پایایی پرسشنامه  روایی و .سنجیده شد داده شد،

شان داد که بیش از   نتایج این پژوهش ضایت بیش    %9۶ن شجویان در کل ر سبت به  تری از آموزش الکتروندان یک ن

اند که اگر مباحثی هم به روش دانشااجویان ن ر داشااته  %9۶چنین بیش از هم اند.روش آموزش ساانتی داشااته 

یک و  شه شااا    الکترون به روش معمول سااانتی ارا ند، هم  یک   و  %26را انتخاب خواهند کرد. بیش از   روش الکترون

 اند.نیک را مفید و مناسب ارزیابی کردهدانشجویان در کل آموزش به روش الکترو

 ،بمناس  تواند به عنوان یک روش آموزشی جدید و آموزش به روش الکترونیک می ،ا توجه به نتایج به دست آمده ب

 رنامه آموزشی گنجانده شود.های آموزشی در بدر کنار سایر روش

 .رضایت و انگیزه -ترکیبی-آموزش الکترونیک :کليدی واژگان

 

 
 
 
 

Email: zahraaghsaam@gmail.com 
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 مقدمه
و  بااه عنوان یااک عاااماال ت ییر  تعلیم آموزش و     

 )صااادقی و افراد شااناخته شااده اساات  پیشاارفت در

های علوم  در ن ام آموزشی دانشگاه  (.  58۶4 ،همکاران

های موجود در این   ماهیت رشاااته    به لحاظ  پزشاااکی 

ها، امر تدریس از اهمیت خاصی برخوردار است   دانشگاه 

و ارتقای کیفیت آموزش دانشاااجویان پزشاااکی، بدون  

  . پذیر نیسااتها و فنون تدریس امکانتحول در روش

و   قالتحصیالن موف تربیت فارغ ترین هدف آموزش،مهم

حل مشااکالت و   ها دراسااتفاده از آموخته توانمند در

ست. چالش سیدن   های محیط واقعی انجام کار ا برای ر

ید روش      با یادگیری را در     به این هدف  تدریس و  های 

جهتی هدایت کنیم که برانگیزاننده رضاااایت و انگیزه        

(.  5889 ،همکاران و )هاردری  تحصااایلی آنها باشاااد  

ستم    سنتی    سی شی   کنون به اراشهتا از دیر بازهای آموز

بهبود پردازند. های درساای میاطالعات در قالب کالس

شته    روش و شی در ر سیار     کیفیت آموز شکی ب های پز

دو   در (..588 ،همکاران )ذوالفقاری و باشااادمهم می

به    (E-learning) دهه گذشاااته آموزش الکترونیک    

یک فن آموزشااای   ید در    (Pedagogy) عنوان    جد

  ،همکاران و )سالتر  داروسازی مطرح شده است   آموزش 

ترکیب آموزش به روش حضوری و غیرحضوری  (.58۶4

ان وساااایل   عنوابزارهای الکترونیکی به   با اساااتفاده از  

بی           کمااک   ی ک تر موزش  موزشاااای آ  Blended)آ

learning) یادگیری ترکیبی تکنیک شود. نامیده می  

من ور یااادگیری بهتر  هااا بااهاز انواع مختلف محیط

  ها،ها، کارگاهساااخنرانی، برای مثال کند.اساااتفاده می

 ساازی و اساتفاده از  شابیه  تمرینات مشاارکتی آنالین، 

لتی مدیا(، مبنای این روش )مو وسااایل ارتباطی متعدد

ها به  (. دارو58۶5 ،همکاران )نوری و اساات آموزشاای

 & nonprescription صااورت کلی به دو دسااته  

prescription شاااوند که داروهای  بندی میدساااته

OTC (Over The Counterاز ( )روی پیش )خوان

  (.5889 ،ناتان) باشند می  non prescriptionدسته  

بخشااای از محتوای  های دارویی بدون نساااخه   درمان 

شی می  سازی    آموز شجویان دارو شند،که دان طول  در ،با

صیل خود در  و بیش آن  درس کارآموزی کم دوران تح

 بیمار برای تهیه داروی بدون نسخه به  گیرند.می را فرا

د و داروسااااز با در ن ر گرفتن   کن داروخانه مراجعه می   

شرح حال دقیق  أ م وعالش از او دارو را در اختیارش خذ 

تان  ) دهد می قرار به اهمیت این       با  .(5889 ،نا توجه 

لب،   طا یت   م حدود شه این    ها و مشاااکالت م که در ارا ی 

همچون دارد )هااای درس وجود مباااحااث در کالس

ن ر گرفتن واحد اختصاصی برای    عدم در ،کمبود وقت

کارآموزی(     حث  با یاز    و از طرف دیگر این بخش از م ن

آموزش  های انجام شده توسط اساتید در اراشه و   سنجی 

ن تعداد   هم چنین محدود بود  مباحثی با این عناوین،   

پی آن شاادیم که این   ،درن در اراشه این درسامدرساا

عه و    طال مان پژو م بدون     هش را برای در های دارویی 

 نسخه در داروخانه انجام دهیم.  

  که داروسازان در های باالی درمان و اینباتوجه به هزینه

باشااند که بیماران ترین عضااو تیم درمان میدسااترس

این نیاز احساس   کنند،ها مراجعه میبرای درمان به آن

تحصاایل خود  شااود که داروسااازان در طول دورانمی

به درمان        نساااخه و های دارویی بدون   مطالب مربوط 

 چنین ابزاریهم بگیرند و های آن را به خوبی فراکاربرد

در اختیار داشااته باشااند که بتواند اطالعات خود را به   

ند.    به روز ک ی  راحتی  خاب این   از دال ل دیگر برای انت

لب      موضاااوع می یادگیری مطا به اهمیت   OTCتوان 

THERAPY های  داروخانه اسااتفاده زیاد از آن در و

طور هکنون بآموزش الکترونیک تاکشااور و اینکه روش 

، عدم  های آموزشای اجرا نشاده اسات   پیوساته در ن ام 

چنین در  کانی و زمانی در اراشه مطالب ،هم     محدودیت م  

کاسااته   ترونیک ودسااترس بودن محتوای آموزش الک

شاره کرد.  های فرعی در آموزش،شدن از برخی هزینه    ا

جسااتجوی این هسااتیم که به این    در این مطالعه در

،کدامیک از از ن ر دانشجویان  پاسخ داده شود:   االتؤس 

   OTCهااای آموزشااای در فهم بهتر مطااالااب روش
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THERAPY  بوده اساااات     مؤ تر  موزش   ثر آیااا آ

هااا را در یااادگیری    توانااد انگیزه آن    الکترونیااک می     

دهد  در شرایط زایش های دارویی بدون نسخه افدرمان

  آنها کدام روش آموزش را بر دیگر ،مشاااابه آموزشااای

کدام روش      و  ها ترجیح می دهند  روش یت از  ها در ن

 آموزشی رضایت بیشتری دارند 

صفهان    شگاه ا ستفاده   که در طی یک پژوهش در دان با ا

شجو      صاحبه از دان ساتید مقطع   از پرسشنامه و م یان و ا

  نتایج انجام شاااد، آموزش ترکیبی یزمینه دکتری در

ساتید نقاط قوت و    نشان داد که اکثریت دانشجویان و   ا

ها و تهدیدهای آموزشاای ها نساابت به ضااعف فرصاات

شرکت  ترکیبی را دارای اولویت می ستند و  گان  کننددان

شم    سبت به چ شگاه علوم   ن اندازهای این آموزش در دان

شکی خوش  ستند پز (.  58۶2 ،)زمان و همکاران بین ه

  طالعه توساااط قاسااامی و همکارانش دردر طی یک م

  زشکی ای در دانشگاه علوم پ های چندرسانه زمینه پروژه

که   ، نتایج نشاان داد های سانتی آموزش قزوین و روش

  ،ای باعث افزایش کیفیتهای چندرسانه استفاده از ابزار 

شده     سرعت یادگیری انگیزه، و کاهش هزینه یادگیری 

ست و به  سانه پروژهصورت کلی تلفیق  ا ا  ای بهای چندر

آموزش کالسااای منجر به تساااهیل فرایند یاددهی و       

  ،)قاسمی و همکاران یادگیری در دانشجویان شده است 

قاری و         5886 عه توساااط ذوالف طال یک م (. در طی 

کارانش در  نه اثربخشااای آموزش ترکیبی در     هم زمی

شجویان   ضای       آموزش دان شجویان و اع ستاری از دان پر

پرسااشاانامه قبل از شاارکت در     علمی طی یکتهیأ

های دقیق به عمل آمد. پس  ها آموزشاای ارزیابیکارگاه

سشنامه    از اتمام کارگاه شی مجدداً پر ای برای های آموز

شان  نتایج ن .کنندگان توزیع شد بررسی دیدگاه شرکت  

یت        داد عث افزایش رضاااا با که این روش آموزشااای 

  ایششود و همچنین باعث افزاستادان می دانشجویان و 

شرکت  ری و  )ذوالفقا شود کنندگان میقابلیت یادگیری 

 (.58۶۶ ،همکاران

مطالعه مشااابه صااورت گرفته روی دانشااجویان  دو در

داروسااازی در درس آزمایشااگاه میکروبیولوژی توسااط 

  و زاپانتیس و .588 ساااال همکارانش در و ساااانچو

شجویانی      ،5889سال   همکارانش در شد که دان دیده 

زش مجازی  جلسات واقعی کالس روش آموکه عالوه بر 

در واقع از روش ترکیبی برای ( را هم بکار گرفته بودند   

ستفااااااده کرده بودند(  سبت به   آموزش ا گروهی که  ن

ند       فقط از روش معمول آموزش فاده کرده بود اسااات

سه با گروه دیگر        شتر در مقای ضایت بی نمرات باالتر و ر

انتیس و  )زاپ ( 5889 ،)ساااانچو و همکاران داشاااتند

مطالعات صااورت گرفته توسااط   در (.5886 ،همکاران

که مطالعات خود را روی درس  5886 سال  در میچاید

شد که     عروق درمانی قلب و دارو انجام داده بود، دیده 

وقتی دانشاااجویان قبل از حضاااور در کالس و آموزش 

به چهره،  به صاااورت آنالین درس را فرا      چهره  تدا  اب

بگیرند و سااادس در ابتدای جلساااه حضاااوری از آنها  

شود و بعد تدریس چهره  امتحان به چهره انجام   گرفته 

چنین رضایتمندی آنها از درس  همو ، گیرد، نمرات آنها

و ماندگاری اطالعات در ذهن آنها در مقایسه با گروهی   

به چهره   ند و گروهی   دیده بود  که فقط آموزش چهره 

آنالین   چهره به چهره و سدس آموزش  که ابتدا آموزش

باال    را فرا   ،)میچاید   خواهد بود  تر و بهترگرفته بودند، 

  یک بررسی انجام شده توسط آرمسترانگ و  در (.5886

همکااارانش، بااه من ور آموزش گااازهااای خونی بااه  

شکی،     سال چهارم پز شجویان  روش آموزش مبتنی   دان

تمامی   .روش ساااخنرانی مقایساااه شااادمدیوتر با بر کا

ی را سخنران  ی بربرنامه آموزشی مبتن  کنندگان،شرکت 

صیف کرده  ضایت کردند.      و مطلوب تو ساس ر از آن اح

حال   %96ی که در گروه آموزش مبتنی بر کامدیوتر   در 

ج این  ینتا. کنندگان آن را مطلوب توصیف کردندشرکت

که روش     های آموزش مبتنی بر بررسااای نشاااان داد 

های  وشر کامدیوتر باید به صورت تلفیقی همراه با سایر

شود     ستفاده  سنتی ا سترانگ و همکاران  آموزش    ،)آرم

5886) 
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 هامواد و روش
مداخله           عه  طال ساااال   مه تجربی( در )نی ایاین م

بر روی دانشااجویان داروسااازی   ۶264_62تحصاایلی 

مبحث  اهواز در شاااپوردانشااگاه علوم پزشااکی جندی

OTC THERAPY  مان  یا بدون     در های دارویی 

سخه انجام گرفت.  شجویان   ن جامعه مورد مطالعه ما دان

اهواز که   شاپور جندیدانشگاه   ۶296 داروسازی ورودی 

شتند  واحد کارآموزی را   نفر بودند. 25با جمعیت  ، ودا

در این مطالعه به علت محدود بودن تعداد دانشااجویان 

  ،به ساااه گروه مختلفها و عدم توانایی در تقسااایم آن

ا  و هر مبحث ب احث مشابه به سه گروه تقسیم شدند    مب

در   یک روش آموزش به دانشااجویان آموزش داده شااد.

دشاااواری  هر گروه آموزشااای، مباحث از ن ر حجم و  

. میزان سااااعات نهایی تدریس   تعادل بودند   مطالب در  

  برای هر روش آموزشاای یکسااان در ن ر گرفته شااد.  

  گرفته شااده برای تدریس این مباحث، اساااتید در ن ر

سان بودند.   در کلیه روش شده یک مباحث   های تدریس 

مان  خه از رفرنس     در بدون نسااا  NONهای دارویی 

PRESCRIPTION THERAPEUTIC 

PRODUCT  خاب حث        انت با ند. گروه اول م شااااد

OTC گروه دوم برای  آموزش به روش سخنرانی،  برای

آموزش به روش الکترونیک و گروه سااوم برای آموزش 

ابتدای جلساااات  انتخاب شااادند. دربه روش ترکیبی 

های جلساااات پس   آزمون وپیش ته  در انت آزمون گرف

در پایان دوره هم آزمون پایان ترم گرفته       و شاااد.می

 شد.

نامه محقق برای بررساای اهداف این پژوهش، پرسااش 

ی  التا، و در آن سؤ س لیکرت تهیه شد ای با مقیاساخته 

یت از روش    یل میزان رضاااا تدریس، میزان   از قب های 

 ،نسبت به روش تدریس، افزایش استرسافزایش انگیزه 

گر  دی تدریس را بره کدام روش اینک و میزان یادگیری،

شد.       ها ترجیح میروش سیده  شجویان پر دهید  از دان

سط نرم   ه های بداده ست آمده تو   SPSSآماری افزار د

شنامه مورد      شدند.  تحلیل  س ضریب آلفای کرونباخ پر

   بود. 87.9ن ر

هااا،  من ور بررسااای مقااایسااااه کلی بین گروه     بااه 

  داری آنها، ، که معنی گرفت انجام    ANOVAتسااات

مقایسااه ما به درسااتی انجام گرفته که دهد نشااان می

 است.

ای  ههمقایساااه دو به دو بین گرو بررسااای و به من ور

( از Multiple comparison) هاام ماارتاابااط بااا 

ستفاده   Tukey HSDآزمون سطح معنی   ا داری  شد. 

 در ن ر گرفته شده است. 4٫4۰مقدار این آزمون 

سه بین دو گروه هم از آزمون تی در مق ستقل   ای ست م ت

   استفاده شد. 4٫4۰ داری با سطح معنی

شی مرکز      أیاین مطالعه پس از ت شورای پژوه سط  ید تو

عات و    طال عه آموزش علوم پزشاااکی، بر  م روی  توسااا

سازی      شکده دارو شجویان دان شگاه  دان شاپور  جندیدان

انجام پژوهش به طورکامل       هدف از  .اهواز آغاز گردید  

شد.     ضیح داده  شجویان تو  این اطمینان خاطر برای دان

شد    شجویان داده    که نمرات آزمون آنها فقط در، به دان

حاصااال از        تایج  لب ن بدون ذکر  قا   نام و  پژوهش و 

  و بقیه اطالعات آنها در شد  بیان خواهد مشخصات آنها  

 .ماند نزد پژوهشگر به صورت محرمانه باقی خواهد

 هایافته

ضاااریب آلفای کرونباخ )روایی (پرساااشااانامه مورد        

 نشان  دست آمده از پرسشنامه،   ه ب نتایج. بود 87.9ن ر

 دهد که:می

  نشااجویان، آموزش به روش ترکیبی را،دا %94بیش از 

الکترونیک در فهم بهتر مباحث   و نساابت به سااخنرانی

OTC THERAPY  اند.دانسته مؤثرتر 

اند که آموزش به  دانشااجویان ن ر داشااته %.9بیش از 

  ها در مطالعه وساابب افزایش انگیزه آن ،روش ترکیبی

 شده است. OTC THERAPYیادگیری مباحث 

دانشجویان آموزش به روش سخنرانی را نسبت به   28%

سترس روش سته های الکترونیک در د اند. جداول  تر دان
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بررساای ن رات دانشااجویان در  نتایج مربوط به  (۶-2)

االت مشااترکی که تفاوتشااان فقط در مورد  مورد سااؤ

 دهد.نشان می را ،باشدروش آموزشی می

ور بررسی اینکه از به من  ،(۶) توجه به جدول شماره  با

شجویان  ست در       ،ن ر دان سته ا شی توان کدام روش آموز

ثرتر باشااد  ؤم OTC THERAPYفهم بهتر مطالب 

دست آمد.ه نتایج زیر ب

 OTC THERAPYر جدول مقایسه موثر تر بودن روش های آموزشی د:  1جدول شماره 
 

آزمون  دساات آمده ازه ب p=0.000مقدار  توجه به با

Tukey test سه   در شی با مقای  ،سخنرانی  روش آموز

الکترونیک در فهم بهتر مطالب      نسااابت به ترکیبی و  

OTC THERAPY   صل می شود که   این نتیجه حا

فرض صااافر )فرض پژوهشاااگر( در این مورد )آموزش 

  ،OTC THERAPYسخنرانی در فهم بهتر مطالب  

های   روشواقع  در شاااود.باشااااد( رد می مؤثرتر می

    OTC توانااد در آموزش ترکیبی می الکترونیااک و

THERAPY     نسبت به روش سخنرانی در فهم بهتر

 ثرتر باشند.ؤم

به    با  ماره   های  دادهتوجه  به من ور   ،(5) جدول شااا

بر   بررساای اینکه دانشااجویان کدام روش آموزشاای را 

 دست آمد.هنتایج زیر ب ،دهندرجیح میها تدیگر روش

OTC THERAPYهای آموزشی در جدول مقایسه ترجیح روش: 2جدول شماره 

این نتیجه   ،مقایسااه دساات آمده دره ب p=0.026مقدار با 

صل می  شجویان روش آموزش الکترونیک را   حا  شود که دان

نی در       خنرا یری    نساااباات بااه روش سااا گ  OTC یاااد

THERAPY دهند.ترجیح می 

 

پرسااش از دانشااجویان در   و( 2) با توجه به جدول شااماره

با اینکه کدام روش آموزشااای در      باط   OTCیادگیری  ارت

THERAPY هنتایج زیر ب ،دانیدتر از بقیه میمناسااب را  

 :دست آمد

 OTC THERAPY: جدول مقایسه مناسب تر بودن روش های آموزشی در 3جدول شماره 

 ردیف
 نظرات                                                                                                                   

 سوال                                                                                       

کامال 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

 کامال

 مخالفم

 مؤثرتر می باشد.   OTC Therapy به نظر من آموزش به روش الکترونیک ، در فهم بهتر مطالب  1
3۳% 

(1۱) 

۶۱٫2% 

(2۶) 

1۱٫۶% 

(۸) 

۷٫۷% 

(۶) 

۳% 

(۳) 

 مؤثرتر می باشد OTC Therapy به نظر من آموزش به روش سخنرانی)سنتی( ، در فهم بهتر مطالب  2
1۱٫2% 

(1۳) 

۶2٫3% 

(22) 

1۱٫۶% 

(۸) 

21٫2% 

(11) 

1٫۱% 

(1) 

3 
مؤثرتر می  OTC Therapy در فهم بهتر مطالب  (سنتی و الکترونیک)به نظر من آموزش به روش ترکیبی 

 باشد.

۱۱٫۱% 

(31) 

2۱% 

(13) 

13٫۱% 

(۷) 

۳% 

(۳) 

1٫۱% 

(1) 

 ردیف
 نظرات

 سوال
 موافقم کامال موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

 به روش الکترونیک را نسبت به روش سنتی ترجیح  می دهم. OTC Therapy آموزش  1
3۳٫۸% 

(1۱) 

۶2٫3% 

(22) 

2۱% 

(13) 

1٫۱% 

(1) 

۳% 

(۳) 

 به روش ترکیبی  را نسبت به روش سنتی ترجیح  می دهم. OTC Therapy من آموزش  2
21٫2% 

(11) 

3۸٫۱% 

(2۳) 

21٫2% 

(11) 

1۱٫2% 

(1۳) 

۳% 

(۳) 

 به روش ترکیبی را نسبت به روش الکترونیک ترجیح  می دهم. OTC Therapy من آموزش  3
2۱% 

(13) 

32٫۷% 

(1۷) 

13٫۱% 

(۷) 

23٫1% 

(12) 

۱٫۸% 

(3) 

 ردیف
 نظرات

 کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم موافقم کامال سؤال

1 
را  OTC Therapy در کل آموزش به روش الکترونیک دریادگیری 

 مفید و مناسب تر می دانم.

2۱% 

(13) 

3۶٫۱% 

(1۸) 

23٫1% 

(12) 

1۷٫3% 

(۱) 

۳% 

(۳) 

2 
را مناسب  OTC Therapy در کل آموزش به روش سنتی در یادگیری

 ترمی دانم.

3٫۸% 

(2) 

23٫1% 

(12) 

۶2٫3% 

(22) 

2۸٫۸% 

(1۱) 

1٫۱% 

(1) 

3 
می  را مناسب تر OTC Therapy در کل آموزش به روش ترکیبی در 

 دانم.

۱1٫۱% 

(2۷) 

2۸٫۸% 

(1۱) 

13٫۱% 

(۷) 

1٫۱% 

(1) 

3٫۸% 

(2) 
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فرض  ،Tukeyدست آمده در تست   ه ب p=0.000مقدار با 

یادگیری       که آموزش سااانتی در   OTCما مبنی بر این

THERAPY  ترکیبی های الکترونیک واز روش ترمناسب  

های وششاااود. در واقع دانشاااجویان ررد می ،بوده اسااات

 OTCترکیبی را در یااادگیری     آموزشااای الکترونیااک و     

THERAPY دانند.تر میمناسب 

 هم به بررسی ن رات دانشجویان (4جدول شماره ) در

 پرداخته شده است.

 
 OTC THERAPY: جدول بررسی نظر دانشجویان درمورد۶جدول شماره

 

 گيرینتيجه بحث و

فوق  های آموزشی ن رات دانشجویان در مورد روش     

  سااانجیده شاااد.ای، نامه محقق سااااختهپرساااشبا ،

نتایج   باشد(. موجود می 4جدول شماره   )پرسشنامه در  

ن داد که دانشجویان آموزش  حاصل از این پژوهش نشا  

نیااک و     ا بااه روش ترو ک بی را      ل ی هتر        ترک ب هم  ف در 

لب    طا عمول ثرتر از روش ممؤ OTC THERAPYم

از آنها اتفاق ن ر   %9۶چنین هم اند.سااخنرانی دانسااته

به روش   OTC THERAPYداشاااتند که آموزش   

 ها را در کار داروخانه افزایش آن می تواند، الکترونیک

 

هد. از آن  که فهم     د   و OTC THERAPYجایی 

پس هر   کاربرد آن، بخش مهمی از کار داروخانه اساات،

به            لب را بهتر  طا ند این م که بتوا روش آموزشااای 

واند توانمندی و  تدر واقع می دانشاااجویان آموزش دهد

یان را     هارت دانشاااجو هد. بیش ا  م  %26ز افزایش د

یک را مفید و مناساااب      دانشاااجویان آموزش ا  لکترون

اند که اگر مباحثی هم به روش اند و بیان کردهدانسااته

ه شااود، روش کترونیک و هم به روش سااخنرانی اراشال

 الکترونیک را انتخاب خواهند کرد.

 ردیف

                                                                                                                                                             

        نظرات

             سؤال                                                                                  
 کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

1 
می   OTC Therapyدانشجویان در یادگیری  افزایش انگیزهآموزش به روش الکترونیک ، باعث 

 شود.

2۸٫۸% 

(1۱) 

3۳٫۸% 

(1۱) 

2۸٫۸% 

(1۱) 

۷٫۷% 

(۶) 

3٫۸% 

(2) 

2 
 ی دانشجویان در یادگیر افزایش انگیزهآموزش به روش ترکیبی ) سنتی و الکترونیک ( باعث 

OTC Therapy .می شود 

32٫۷% 

(1۷) 

3۶٫۱% 

(1۸) 

2۱% 

(13) 

۱٫۸% 

(3) 

1٫۱% 

(1) 

3 
 می دردسترس ترروش الکترونیک نسبت به روش سنتی   OTC Therapyدر آموزش ویادگیری  

 باشد.

23٫1% 

(12) 

2۱٫۱% 

(1۶) 

2۱٫۱% 

(1۶) 

21٫2% 

(11) 

1٫۱% 

(1) 

۶ 
نسبت به روش سخنرانی   OTC Therapyاستفاده از روش الکترونیک در آموزش ویادگیری 

 می باشد. راحت تر

2۱٫۱% 

(1۶) 

۶۳٫۶% 

(21) 

23٫1% 

(12) 

۱٫۸% 

(3) 

3٫۸% 

(2) 

۱ 
نیازمند ، OTC Therapyاستفاده از روش الکترونیک نسبت به روش سنتی در آموزش ویادگیری 

 می باشد. صرف زمان بیشتری

32٫۷% 

(1۷) 

۶2٫3% 

(22) 

1۱٫2% 

(1۳) 

3٫۸% 

(2) 

1٫۱% 

(1) 

۱ 
 بیشترازروش الکترونیک  OTC Therapyدر  آموزش ویادگیری  رضایت دانشجویانبه نظر من 

 از روش سنتی می باشد.

2۱٫۱% 

(1۶) 

3۶٫۱% 

(1۸) 

11٫۱% 

(۱) 

2۱% 

(13) 

1٫۱% 

(1) 

۷ 
را بین دانشجویان  استرس بیشتری  OTC Therapyبه نظر من آموزش الکترونیک در یادگیری 

 ایجاد کرده است.

23٫1% 

(12) 

3۳٫۸% 

(1۱) 

2۱% 

(13) 

11٫۱% 

(۱) 

3٫۸% 

(2) 

۸ 
را در بین  استرسمی تواند  OTC Therapyبه نظر من آموزش به روش الکترونیک در یادگیری 

 دهد. کاهشدانشجویان 

11٫۱% 

(۱) 

13٫۱% 

(۷) 

23٫1% 

(12) 

3۶٫۱% 

(1۸) 

1۷٫3% 

(۱) 

۱ 
دانشجویان  توانمندی هایبه نظر من آموزش الکترونیک در عمل ) کار در داروخانه ( می تواند 

 را افزایش دهد.

23٫1% 

(12) 

3۸٫۱% 

(2۳) 

21٫2% 

(11) 

13٫۱% 

(۷) 

3٫۸% 

(2) 

1۳ 
( در آزمون نهایی دانشجویان  افزایش بازده ) افزایش نمرهبه نظر من آموزش الکترونیک در 

 تاثیر دارد.

3۶٫۱% 

(1۸) 

۶۳٫۶% 

(21) 

23٫1% 

(12) 

1٫۱% 

(1) 

۳% 

(۳) 

 به نظر من اگر مباحث دیگری هم به روش الکترونیک ارائه شوند بسیار مناسب خواهد بود. 11
۶2٫3% 

(22) 

2۸٫۸% 

(1۱) 

1۱٫۶% 

(۸) 

۱٫۱% 

(۱) 

1٫۱% 

(1) 

12 
می تواند مؤثرتراز روش سنتی  OTC Therapy به نظر من آموزش الکترونیک فقط در یادگیری 

 باشد و در یادگیری مباحث دیگر تأثیرچندانی نخواهد داشت.

1۱٫۶% 

(۸) 

۱٫۱% 

(۱) 

3۱٫۱% 

(1۱) 

3۳٫۸% 

(1۱) 

3٫۸% 

(2) 

13 
، هم به روش الکترونیک و هم به روش سنتی  OTC Therapy اگر مباحث دیگری عالوه بر آموزش

 ارائه شوند ، من روش الکترونیک را انتخاب می کنم.

2۸٫۸% 

(1۱) 

32٫۷% 

(1۷) 

13٫۱% 

(۷) 

21٫2% 

(11) 

3٫۸% 

(2) 

1۶ 
، هم به روش الکترونیک و هم به روش سنتی  OTC Therapy اگر مباحث دیگری عالوه بر آموزش

 ارائه شوند ، من روش سخنرانی را انتخاب می کنم.

13٫۱% 

(۷) 

3۶٫۱% 

(1۸) 

1۷٫3% 

(۱) 

2۸٫۸% 

(1۱) 

۱٫۸% 

(3) 
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ته     22% یان هم ن ر داشااا که آموزش    دانشاااجو ند  ا

رده  ایجاد کها بین آن در الکترونیک استرس بیشتری را

یان آموزش ترکیبی را دلیلی    %.9 اساااات. دانشاااجو

  OTC THERAPYبرافزایش انگیزه خود در مطالعه

 اند.دانسته

سمیت و     در سط ا شابهی که تو همکارانش در   مطالعه م

ج  نتای ،د آموزش تلفیقی انجام گرفتمور در 58۶8سال 

کااه در یااادگیری تلفیقی هم            پژوهش نشااااان داد  

نده و    یاد  یادگیر نده،  هم  به   با انگیزه بیشااا  ده تری 

ادگیری  ی و پردازندجساااتجوی مطالب می یادگیری و

تلفیق آموزش       شاااودتری ایجاااد می   بهتر وعمیق        .،

ای همراه با آموزش چهره به چهره کالسی  فراچندرسانه

جویااان               یری دانشااا گیزه ویااادگ ن یش ا فزا موجااب ا

سمیت و همکاران    می هم   در مطالعه ما ( .58۶8شود)ا

هااای آموزش معتقااد بودنااد کااه روشدانشاااجویااان 

یک و  بب افزایش انگیزه آن  الکترون ا در  ه ترکیبی سااا

ها رادرفهم بهتر میاحث  مطالعه شااده اساات.واین روش

 اند.مؤثرتر دانسته

 دانشاااجویان مهارت و نگرش دانش، جامع بررسااای

 یادگیری مشهد به  پزشکی  علوم دانشگاه  دنداندزشکی 

  %28الکترونیااک نشااااان داد کااه       ن ااام  طریق   از

دانشااجویان نساابت به این شاایوه آموزشاای احساااس  

ن  کنندگان آشنایی با ای رضایت کردند و اکثریت شرکت  

ستند شیوه آموزش را الزم می  سعودی و همکاران  دان )م

ماه    (.5886 عه  بااین پژوهش  مطال تایج مشاااابهی  م    ن

روش الکترونیک  که دانشااجویان از زیرا ،داشااته اساات

 اند.س رضایت داشتهاحسا

مطالعات مشاااابهی که      در e-learningبرای ارزیابی  

گاف و  کارانش درساااال   توساااط  ید  ،58۶5 هم   و ر

  همکارانش در و اسااکاتلند ،5882همکارانش درسااال

صورت   58۶5درسال   همکارانش یاردلی و ،58۶5 سال 

 سطح تعریف شده است. 4، پذیرفته است

۶ - Reaction: خشنودی از برنامه 

5-Learning :های ایجادگیری گرایش و مهارتاندازه  

 شده در اثر برنامه.

2- behavior شان ضوع در    : رفتار و ن دادن انتقال مو

 ها  دیگر مکان

4- result  یادگیری می ند : چگونه  ب  ب مثالٌ توا تار  ا  ر رف

 ای اثر گذار باشد.بیمار و تمرینات حرفه

یی بین  ها  نامه  م دادن این ارزیابی ، پرساااش برای انجا 

شجویان توزیع و  شد .هم    دان سیده    چنینن رات آنها پر

فاده از روش        عد ازاسااات مان طوالنی ب مدت ز -e در 

learning در   آزمونی گرفته شااد که  یاناز دانشااجو

  توانسااته بود تا حد زیادی e-learning  آنهااکثریت 

هداف فوق را براورده ساااازد)گاف وهمکاران       (58۶5ا

 (58۶5)اساااکاتلند وهمکاران     (5882)رید وهمکاران   

هش مااا میزان در پژو (.58۶5)یاااردلی و همکاااران 

س دستر در سهولت و ،میزان یادگیری ،رضایت وانگیزه 

  بررسی شد.   نسبت به همدیگر های آموزشی  بودن روش

در پرسااشاانامه پر شااده توسااط دانشااجویان به نتایج   

 مشابهی با مطالعه فوق رسیدیم.

یان   آزمون برگزاری کیفی_تحلیلی بررسااایدر  ترمپا

 دانشگاه  الکترونیک در صورت به پزشکی  ژنتیک درس

که توسااط زهرا  5886مشااهد درسااال  پزشااکی علوم

نتایج نشااان داد    ،گرفتفرجام و همکارانش انجام نیک

 استرس  متحمل برگزاری شیوه  این در دانشجویان  که

 تسریع  کمتر، کارکنان به نیاز هرچند اندشده  بیشتری 

 عنوانبه  ها هزینه  کاهش  و آزمون برگزاری زمان  در

 تمامی.گردید مشااخ  شاایوه این برای قوتی نقاط

 و افزارینرم نقای   و ها رایانه   تعداد  به کمبود  افراد

 بر دالیلی را موارد این و نمودند اشااره  افزاریساخت 

  دانسااتند و آزمون برگزاری شاایوه این نبودن عادالنه

 مسااااعدی ن ر دهندگانپاساااخ از % 98 درنهایت

)مسعودی  نداشتند  آزمون شیوه  این برگزاری به نسبت 

چنان که نتایج ما دراین پژوهش  هم (.5886و همکاران 

شتری را در        سترس بی شان داد که روش الکترونیک ا ن

 بین دانشجویان ایجاد کرده است.

  و Hugenholtzای توساااط چنین در مطااالعااههم

قایساااه آموزش      5889همکارانش درساااال    به م که 

  ایجنت  الکترونیک و سااانتی در یادگیری انجام گرفت،     

افزایش   ح ه ای درنشااان داد که هیت تفاوت قابل مال

 والکترونیکدانش یادگیرندگان در روش آموزش سنتی 

چنان   هم (.5889)هیجن هولتز و همکاران   وجودندارد 

 های الکترونیک وترکیبی توانستهکه در مطالعه ما روش

 بودند سبب افزایش میزان نمره دانشجویان شوند.

دهد که    ج بدسااات آمده ازاین پژوهش نشاااان می   نتای 

های آموزش الکترونیک رضاااایت     دانشاااجویان ازروش 

آموزشای نسابت    این روش ،هار آناز ن خاطر دارند .و 
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به روش معمول ساااخنرانی ،سااابب افزایش انگیزه در  

  شاااده آنهاثرترمؤیادگیری  فهم بهتر مطالب و مطالعه،

اندکه این  چند که دانشاااجویان معتقد بوده اسااات. هر

ها   روش آموزشااای اساااترس بیشاااتری را در بین آن 

ست.  شت که    باید این نکته را ایجادکرده ا هم مدن ر دا

گرچااه   مناادی و            ا ن توا یش  فزا مجااازی در ا موزش  آ

 آموزشولی  باشدیدانشجویان بسیار مؤثر م یهامهارت

سنتی   تواندینم ییتنهامجازی به  ودش جایگزین درس 

  یهابازدهی کالس ،عنوان روشاای مکملبهتواند اما می

 .  کندتر درس سنتی را بیش

 پيشنهادات

 زایش اسااترساف  ما باید به دنبال پیداکردن دالیل     

در   ،هایی برای کاهش آن  روش و دربین دانشاااجویان 

ستفاده از روش    سایر مزایای ا   های آموزش مجازیکنار 

دم  عمی توان به  ،دالیل افزایش استرس  ازجمله .باشیم 

یان         مل دانشاااجو کا نایی  های آموزش  روشبه  آشااا

   OTC THERAPY، زیرا که اشاره نمودالکترونیک 

با این    بار بود که  ازدیگر  شاااد.روش تدریس می  اولین 

سترس می توان به   شرایط و   دالیل افزایش ا عدم وجود 

ازی اهواز برای ه داروسااامکانات مناسااب در دانشااکد 

 .  نام برد های آموزشی مجازیاجرای روش
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Abstract: Students' satisfaction with of teaching methods has a significant impact on 

their academic achievement. Thus, finding successful methods to increase the students' 

satisfaction with teaching methods has been considered as educational priorities. This 

study was to compare and investigate the satisfaction rate of pharmacy students with 

various lecturing, E-learning and blended methods in training of non-prescription drug 

treatments. Population of the study was52pharmacy students studying Training unit at 

Ahvaz Jundishapur. The topics related to OTC therapies by three different educational 

methods (E-learning, lecturing, and blended methods) were taught to the students. Both 

pre & post tests were taken at the beginning and the end of sections. Finally, the 

satisfaction rates of students with teaching methods were measured by using researcher-

made questionnaires. Validity was 0.78.  The results showed that in general, more than 

61% of students claimed more satisfaction with e-learning method than traditional 

teaching method. Also, more than 61% students reported that in case of providing some 

topics electronically as well as traditionally, they will choose the E-learning approach. 

E-learning approach have been evaluated as advantageous and appropriate in general 

by more than 59% students. According to the results, E-learning teaching method can 

be included and used as a new and proper educational method along with other training 

methods in the curriculum. 

Keywords: E-learning; Blended; Satisfaction; Motivation. 
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