مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

ارتقا توانمندی دانشجویان داروسازی با برگزاری دوره آموزش الکترونیک کاربرد اشکال دارویی
به بیماران (بابد®) و ارزیابی ویدئویی تکوینی مبتنی بر روش خودارزیابی و ارزیابی همتا
رامین نورافروز :دانشجو دکتری حرفه ای داروسازی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروساازی ،دانشاهاه علاوم پزشاکی جنادی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کاوه اسالمی* :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشهاه علوم پزشکی جندی شااپور اهاواز ،اهاواز،
ایران.
ماندانا ایزدپنااه :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی،دانشهاه علوم پزشکی جنادی شااپور اهاواز ،اهاواز،
ایران
مهدی سیاح برگرد :عضو هیأت علمی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشهاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
لیال کوتی :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشهاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز  ،ایران
سعید محمد سلیمانی :دانشجوی رزیدنت داروسازی بالینی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشاهاه علاوم پزشاکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
چكيده :هدف از این مطالعه ،بررسی اثر بخشی روش آماوزش الکترونیا

و ارزیاابی تکاوینی مبتنای بار روش

خودارزیابی و ارزیابی همتا در "آموزش نحاوه کااربرد اشاکال دارویای باه بیماران(باباد®)" ،بارای دانشاجویان
داروسااازی اساات .مطالعااه حاضاار بااه صااورت نیمااه تجرباای و بااین80نفاار از دانشااجویان داروسااازی
دانشااهاه جناادی شاااپور اهااواز در دو گااروه (جمعیاات آزمااای 40نفااره بااا آمااوزش سااخنرانی ،و جمعیاات
آزمای
الکترونی

40نفره با آموزش الکترونی ) در سال - 7989-7981انجاام شاده اسات .ابتادا یا

پکای آموزشای

برای آموزش نحوه کاربرد اشکال دارویی به دانشجویان داروسازی طراحی و ساخته شد .ی

گاروه از

دانشجویان ،آموزش نحوه استفاده از اشکال دارویی را به روش سخنرانی و گروه دیهار باه صاورت الکترونیا

و

ارزیابی تکوینی مبتنی بر روش خودارزیابی و ارزیابی همتا دریافت کردند .نتیجه آنالیز آزماون  tباا دو نموناه
مستقل نشان داد  (001/0>pو )85/8=tکه یادگیری در دانشجویانی که تحت آموزش الکترونی

و ارزیاابی

تکوینی مبتنی بر روش خودارزیاابی و ارزیاابی همتاا در نحاوه اساتفاده از اشاکال دارویای قارار گرفتاهاناد باه
طرز معنا داری بیشتر از گروه سخنرانی می باشد.
واژگان کليدی :آموزش الکترونی  ،توانمندی ،ارزیابی تکوینی ،همتامحور ،فیدب .

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشهاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: drkaveheslami@gmail.com
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فراگیری محتوی و تشویق یادگیری ،برقراری ارتباط بین

مقدمه
یکی از ضروریات آموزش پزشکی ،تغییر در روش

تجارب گذشته و حال فراگیران ،سرعت بخشیدن تسهیل-

های آموزش و تدریس است که امروزه در دانشهاههای

گر در فرآیند کسب معلومات و دریافت بازخورد از طریق

سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته و مطالعات مختلفی

دیهران (امام و ساالری  .)7987مانند روش آموزش

جهت بررسی اثر روشهای آموزشی متنوع در دانشهاههای

الکترونی

روش آموزش سنتی معایبی نیز دارد .برای

جهان و ایران درحال انجام میباشد (قاسمیان و فرج-

مثال این روش فرصت فکر کردن را از دانشجو میگیرد.

زادگان  .)7987در دههی گذشته فناوریها به سرعت

مطالعات نشان دادهاند  9۰درصد مطالبی که به روش

رشد کردهاند و استفاده از این فناوریها با سرعت فزاینده

سنتی آموزش داده شده باشند در مدت زمان  9هفته

ای وارد حیطهی آموزش عالی شده است .از دانشجویان و

کامال فراموش میشوند .از سوی دیهر روش سنتی باعث

اساتید داروسازی نیز انتظار میرود از این فناوریها جهت

تشویق فراگیر به یادگیری انفعالی میشود .تفاوتهای

تسهیل در آموزش استفاده کنند (سیف  .)7984امروزه

فردی و نیازهای فراگیران را مورد توجه قرار نمیدهد ،به

به عنوان هرگونه استفاده از تکنولوژی

مشکل گشایی ،تفکر خالق و سایر مهارتهای شناختی

برای ارائهی محتوای آموزشی تعریف میشود(

نیست (بوتون و

آموزش الکترونی
الکترونی

سطح با توجه نمیکند و معموال ثمربخ

با استفاده از

همکاران  .)۸۰74با وجود مشخص بودن مزایای آموزش

فناوریهای گوناگون ارتباطی مانند اینترنت و یا تلفنهای

الکترونی

استفاده از این متد آموزشی در بسیاری از

همراه اطالعات را در اختیار دانشجویان قرار میدهد .این

برنامه های آموزش داروسازی مورد غفلت قرار گرفته و

روش میتواند دسترسی به اطالعات الزم و مرتبط با درس

بررسی نوعی از آموزش الکترونی

که مؤثر و بهینه باشد

را تسهیل کند و از آن مهمتر محیط آموزشی تعاملی

نیاز به انجام تحقیقات دارد (کنی  :۸۰۰۸قنبری و

موجب می-

همکارن  .)7987تحقیقات محدودی در مورد استراتژی-

شود یادگیری به صورت تطابقی و تعاملی اتفاق بیافتد و

های مؤثر آموزش در زمینه آموزش علوم داروسازی و

هزینههای آموزش میشود به

کاربرد گسترده آن در دوره داروسازی و برنامه های دروس

عالوه امکان دسترسی به آموزش در هر ساعت از شبانه

داروسازی تا به امروز موجود است (بوتون و همکاران

روز را فراهم میآورد (سخون و هارتلی  ،۸۰74نوری و

 .)۸۰74با انجام این مطالعات ،سعی بر این است که با

همکاران  ،۸۰74سزار  .)۸۰7۲در کنار این مزایا روش

ایجاد تغییرات در سیستم آموزشی عالوه بر رضایت بیشتر

معایبی نیز دارد که از آن جمله می-

اساتید و دانشجویان ،بتوان بازده آموزش و همچنین میزان

تعامالت انسانی و عاطفی ،عدم وجود

داد و زمان ماندگاری

سان و همکاران  .)۸۰۰9آموزش الکترونی

ایجاد کند (کلر  .)۸۰۰9آموزش الکترونی
همچنین موجب کاه

آموزش الکترونی
توان به کاه

یادگیری را در دانشجویان افزای

ارتباطات چهره به چهره و همچنین عدم توانایی در

اطالعات در حافظه را طوالنیتر کرد .اما فرایند ارزشیابی

جانشینی معلم در کالس درس اشاره نمود .بهعالوه در این

الکترونی

به معنی اطمینان یافتن از قرار گرفتن دانشجو

روش موفقیت آموزنده وابسته به توانایی وی در استفاده از

در سطح قابلقبولی از مراحل یادگیری است و ایجاد

رایانه میباشد و نداشتن درک درست از فضای مجازی

بازخورد از وضعیت یادگیری و فعالیت دانشجو محسوب

میتواند مانعی در سر راه استفاده از آموزش الکترونی

میشود .در روشهای ارزشیابی سنتی ،بر میزان

باشد (نوری و همکاران  )۸۰74از طرفی دیهر روش

محفوظات و معلومات و توانایی پاسخگویی به پرس های

آموزش سنتی که مدتها است مورد استفاده قرار میگیرد

کلیشهای از مطالب و کتاب و جزوه تأکید میشود که

مربی برای

شیوه انجام آن پرس های شفاهی و کتبی است .در روش

مزایای شناخته شده ای دارد .از جمله کم
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نورافروز و همكاران

های امروزی آموزش،کالس درس،کتاب درسی و کالم

دانشجویان داروسازی طراحی و ساخته شد و بر اساس

استاد ،تنها مرجعهای یادگیری ،و دانستهها و محفوظات

خالصه ی حروف اول دوره ی مذکور با نام "بابد®" نام

نیز تنها موضوع یادگیری نیستند .بنابراین ،ارزشیابی نیز

گذاری گردید .این آزمودنیها به صورت تصادفی در این

دچار تحول اساسی مبتنی بر راهکارهای جدید شده است.

گروها قرار گرفتند .الزم به ذکر است که شرط ورود به این

فرایند ارزشیابی مستمر که مالزم همیشهی آموزش استاد

مطالعه گذراندن دوره کارآموزی در عرصه شهری ی

و

است ،با تعیین مالکهایی روشن و محدود و با در نظر

ورود به کارآموزی عرصه شهری دو است.

گرفتن شرایط و وضعیت یادگیری کالس و دانشجو،

طراحی و ساخت فيلم های آموزشی

مشخص میشود و به اطالع دانشجویان میرسد .که برای

پانزده فیلم با همکاری اساتید گروه بالینی داروسازی

روند برای ارزشیابی تکوینی الکترونیکی که

دانشهاه جندی شاپور اهواز و مشاوره متخصصین انجمن

توسط نهارنده ،طراحی گردیده است ،استفاده شد و

سینمای جوان به منظور ارزیابی تأثیر شیوه های نوین

کاربردهای آن را در زمینه فرایند ارزشیابی تکوینی

آموزش در خصوص مباحث «آموزش به بیمار توسط

یادگیری نحوه استفاده از اشکال مختلف دارویی شرح داده

داروساز» در قالب ویدئوهایی با موضوع آموزش استفاده از

می شود .نحوه ی استفاده از اشکال دارویی بخشی از

اشکال دارویی با حضور بیمارنما برای دانشجویان

محتوای آموزشی می باشند ،که دانشجویان دارو سازی ،در

داروسازی ساخته شد (نورافروز و همکاران )7989

طول دوران تحصیل خود در درس کارآموزی کم و بی

نحوه آموزش الكترونيک

آن را فرا میگیرند .بیمار برای اطالع پیدا کردن در مورد

گروه سخنرانی ،آموزش را به صورت سخنرانی در طول

شیوه مصرف برخی از داروها به داروخانه مراجعه میکند و

کالس های کارآموزی عرصه ( )۸دریافت کردند.

این کار از ی

داروساز با در نظر گرفتن نوع دارو اطالعات مصرف را در

ب سته های آموزشی تهیه شده در سامانه نوید در طول

اختیارش قرار میدهد (قنبری و همکاران  .)7987با توجه

نیمسال تحصیلی در اختیار دانشجویان گروه آموزش

به اهمیت این مطالب ،محدودیتها و مشکالتی که در

الکترونی

ارائه این مباحث در کالسهای درس وجود دارد (همچون

ارزیابی تكوینی مبتنی بر روش خودارزیابی و ارزیابی

کمبود وقت ،عدم در نظر گرفتن واحد اختصاصی برای این

همتا

بخ

قرار گرفت.

از مباحث کارآموزی) و از طرف دیهر نیاز سنجی

به منظور بررسی توانمندی دانشجویان در ارائه ی مشاوره

های انجام شده توسط اساتید مارا بر آن داشت که در این

فیلم ویدئویی

به مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش الکترونی

پژوه

و آموزش به بیماران ،از آنها خواسته شد ی

از نحوه ی آموزش خود در خصوص یکی از اشکال دارویی

و آموزش سخنرانی در یادگیری نحوه استفاده از اشکال

مانند قطره ی بینی ،قطره ی چشمی ،اسپری بینی ،اسپری

مختلف دارویی پرداخته شود.

های تنفسی ،دمیار ،انسولین ویالی ،انسولین قلمی تهیه

مواد و روش

کرده و در سامانه ی نوید در قسمت تکلیف درس

این مطالعه به صورت نیمه تجربی و بین  9۰نفر از

الکترونی

بارگزاری نمایند .در این قسمت ،دانشجو ی

دانشجویان داروسازی دانشهاه جندی شاپور اهواز دو گروه

پرسشنامه ارزیابی از نحوه ی آموزش توسط خود تکمیل

 4۰نفره با آموزش سخنرانی ،و جمعیت

نموده و به  ۸نفر از همتایان نیز اجازه میداد که پس از

 4۰نفره با آموزش الکترونی ) در سال -7981

مشاهده ی نحوه ی عملکرد وی پرسشنامه را تکمیل نموده

آموزشی

مورد نظر خود را برای وی ارسال نمایند .پس از

(جمعیت آزمای
آزمای

 7989انجام شده است .ابتدا ی
الکترونی

پکی

و فیدب

برای آموزش نحوه کاربرد اشکال دارویی به

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

ارتقا توانمندی دانشجویان داروسازی...

738

انجام این مرحله به دانشجو فرصت داده شد که فیلم های

آزمون با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید

خودارزیابی بعدی را تهیه و در سامانه بارگزاری نماید .این

آزمون و پس آزمون

بخ

از ارزیابی عملکرد دانشجویان به صورت تکوینی و در

سپس پایایی آزمون نیز در پی
براساس آلفای کرونباخ محاسبه شد.

طول ترم صورت گرفت.

پرسشنامه محقق ساختهای با مقیاس لیکرت تهیه شد ،و

نحوه برگزاری آزمون ها

در آن سؤاالتی از قبیل میزان رضایت از روشهای تدریس،

پی

آزمون پژوه

همراه با آزمون عملی کارآموزی در

عرصه شهری ( )7برای دانشجویان هر دو گروه برگزار و

میزان یادگیری ،ازدانشجویان پرسیده شد در این پژوه
برای سنج

پایایی آزمون ،سئوال های مقدماتی برروی

گروه  9۰نفری اجرا و پایایی آزمون با استفاده ازضریب

نتای آن ثبت شد .در پایان نیمسال تحصیلی آزمون پایانی

ی

کارآموزی عرصه ( )۸برای هر دو ورودی برگزار و نتای آن

آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

به عنوان پس آزمون ثبت و مورد بررسی قرار گرفت .به

روش و ابزار تجزیه و تحليل اطالعات

منظور ارزیابی صالحیت دانشجویان در محل داروخانه های

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوه

آموزشی از طریق پرسشنامه استاندارد (آقاکوچ

از

زاده و

روشهای آمار توصیفی مانند میانهین ،انحراف معیار ،و

همکاران  )2017و از روش استاندارد مشاهده مستقیم

روشهای آمار استنباطی همچون روش آزمون  tبا دو

مهارت فعالیت در داروخانه Direct Observation Of

نمونه مستقل استفاده شد .همچنین ،برای تجزیه و تحلیل

 ( (DOPPS) Pharmacy Practice Skillsاسالمی و

دادههای جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری

همکاران  (۸۰79صورت گرفت.

« »SPSSنسخه بیست و یکم استفاده شد .به عالوه برای

ارزیابی دوره آموزش الكترونيک

کلیه فرضیهها سطح معنیداری  ۰/۰0در نظر گرفته شد.

پس از طراحی سؤاالت توسط دانشجو-محقق ،کلیه

یافته ها

سؤاالت توسط اساتید مربوطه بررسی ،تکمیل و تصحیح
شدند .در این پژوه
های مقدماتی برروی ی

برای سنج

پایایی آزمون ،سوال

گروه  9۰نفری اجرا و پایایی
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیر نحوه استفاده از اشکال دارویی در گروههای آزمایش ( )1و ()2

متغیر

گروه

نحوه استفاده از اشکال
دارویی

آزمایش ()1

آزمایش ()2

همان طور در جدول 7

مرحله

میانگین

انحراف معیار

تعداد

پیش آزمون

63/11

3/22

21

پس آزمون

33/01

7/87

21

پیش آزمون

63/11

3/11

21

پس آزمون

82/22

7/11

21

مالحظه میشود ،میانهین،

در گروه آزمای

نوع ( )7با توجه به مقدار آماره

انحرافمعیار متغیر نحوه استفاده از اشکال دارویی برای

کولموگروف -اسمیرنوف حاصل شده و همچنین مقدار

( )7در مرحله پی آزمون ،پسآزمون به

سطح معنیداری (  P-value۰/7۰و مقدار کولوموگروف

گروه آزمای

ترتیب ۲/4۸ ،9۲/7۰؛ 9/19 ،۲۲/8۰؛ برای گروه آزمای
( )۸در مرحله پی

آزمون ،پسآزمون ۲/7۰ ،9۲/7۰؛

9/۰7 ،1۸/۸0؛ بدست آمد.

 )۰/7۸برای گروه آزمای

نوع ( P-value۰/۸۰( )۸و

مقدار کولوموگروف  )۰/74میتوان استنباط نمود که
توزیع مورد انتظار با توزیع مشاهده شده تفاوت معنیداری
ندارد و بنابرانی توزیع این متغیرها نرمال است بنابراین
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میتوان از آمارههای پارامتری

برای آزمون فرضیههای

تحقیق استفاده نمود.

مشهد به یادگیری از طریق نظام الکترونی

نشان داد که

 0۰دانشجویان نسبت به این شیوه آموزشی احساس

جدول  .2آزمون مقایسه میانگین مرحله پیش آزمون و پس آزمون بین

رضایت کردند و اکثریت شرکت کنندگان آشنایی با این
شیوه آموزش را الزم می دانستند (مسعودی و نی فرجام

روش درمانی سخنرانی و آموزش الکترونیک
متغیر

مقدار t

درجه آزادی

P-value

پیش آزمون

2/22

87

1/20

پس آزمون

7/72

87

1/111

 )7999مطالعه حاضر با این پژوه

نتای مشابهی داشته

است ،زیرا که دانشجویان از روش الکترونی

احساس

رضایت داشته اند برای ارزیابی آموزش الکترونی

در

مطالعات مشابهی که صورت پذیرفته است نشان از

همانطوری که در جدول  ۸مشخص است ،در مرحله

اثربخشی این رو در آموزش در حوزه پزشکی داشت (گوچ

آزمون بین روش آموزشی سخنرانی و روش آموزش

و همکارن  :۸۰7۸رد و همکاران  :۸۰۰0اسکاتلندی

همراه با ارزیابی تکوینی تفاوتی وجود ندارد اما

 ۸۰7۸و یاردل  .)۸۰7۸در پرسشنامه پر شده توسط

پی

الکترونی

در مرحله پس آموزش این تفاوت معنی دار وجود دارد
نتای حاکی اثربخشی بهتر روش آموزش الکترونی

دانشجویان به نتای مشابهی با مطالعه فوق رسیدیم.

همراه

تی یل اذعان می نماید که فراگیران در این روش به

با ارزیابی تکوینی در آموزش یادگیری نحوه استفاده از

اطالعات بیشتری دسترسی داشته ،مسؤولیت یادگیری

اشکال مختلف دارویی دارد.

خود را به عهده گرفته و در هر زمان که مایل باشند قادر

بحث

خواهند بود که به محتوای آموزشی دسترسی پیدا کنند،

با توجه به یافته های فوق می توان چنین نتیجه

لذا سهولت کاربرد این روش بیشتر است (تی یل .)۸۰۰9

گرفت که استفاده از روش آموزشی آموزش الکترونی

این یافته با نتای باکلی نیز مطابق است؛ وی معتقد است

همراه با ارزیابی تکوینی در آموزش نحوه استفاده از اشکال

که سهولت دسترسی به محتوای آموزشی در روش رایانه-

دارویی در دانشجویان داروسازی سودمند است و در

رضایت فراگیران می شود

ارتقای دان

ای منجر به افزای

آنان در این عرصه مفید و کارآمد می باشد.

(باکی .)۸۰۰9همچنین آموزش در کالس درس منجر به

انجام

احساس خستهی شده والزام به یادگیری در ساعت

نشان داد که در یادگیری تلفیقی هم

تعیین شده میتواند منجر به محدود

در مطالعه مشابهی که در مورد آموزش الکترونی
گرفت ،نتای پژوه

مشخص و از پی

یادگیرنده و هم یاد دهنده ،با انهیزه بیشتری به یادگیری

شدن یادگیری فراگیر شود .از طرفی ارائه تفصیلی

و جستجوی مطالب می پردازند و یادگیری بهتر و عمیق-

محتوای آموزشی در روش حضوری میتواند منجر به

تری ایجاد میشود .تلفیق آموزش فراچندرسانه ای همراه

تسهیل فرایند یادگیری شود(ذوالفقاری و همکاران

با آموزش چهره به چهره کالسی موجب افزای

انهیزه و

.)799۲

یادگیری دانشجویان می شود (اسمیت و لورد ،۸۰7۰

درمطالعه وو وهمکاران

جوادی و همکاران  ،۸۰70کوتی و همکاران  .)2018در

میانهین نمرات آزمون تئوری کارآموزی داروخانه در

مطالعه ما هم دانشجویان معتقد بودند که روش های

دوگروه آموزش سنتی و مجازی ،نشان دادند که اختالف

انهیزه آن ها

معنی داری در نمره آزمون دانشجویان در واحد تئوری

در مطالعه شده است و این روش ها را در فهم بهتر

وجود دارد .که بیانهر آن می باشد که روش آموزش

مباحث مؤثرتر دانسته اند بررسی جامع دان  ،نهرش و

مجازی به دلیل پویایی و درگیر کردن دانشجویان در امر

مهارت دانشجویان دندانپزشکی دانشهاه علوم پزشکی

یادگیری ،تاثیر بیشتری بر درک عمیق تر مطالب علمی

آموزش الکترونی

و سخنرانی سبب افزای

درسال ۸۰۰۲در بررسی اختالف
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ودان

افراد داشته است (وو وهمکاران  .)۸۰۰۲در

بازدهی کالسهای درس سنتی را بیشتر کند .از آنجایی

پژوه

ما هم اختالف معنادار بین میانهین نمرات پس

که در اغلب مطالعات ذکر شده ،آموزش مجازی اثر

همراه با ارزیابی تکوینی

بخشی برابر و یا بیشتر نسبت به آموزش سنتی دارد

وسخنرانی مشاهده شد .هم چنین طبق نتای به دست

همچنین نهرش مثبتی و رضایت باالیی نزد دانشجویان و

همراه

مدرسین در خصوص استفاده از آموزش مجازی ذکر شده

با ارزیابی تکوینی نسبت به روش سخنرانی سبب فهم بهتر

است همچنین با توجه به محدودیت های موجود در

وعمیق تری در یادگیری آن ها شده است .و دانشجویان

آموزش سنتی و مزایای آموزش ترکیبی به نظر می رسد

همراه با ارزیابی تکوینی

استفاده از فناوریهای جدید در سیستمهای آموزشی

را نسبت به روش سخنرانی و خود آموز ترجیح دادند.

اجتنابناپذیر میباشد .اثر آموزش مجازی بر یادگیری و

مطالعه مروری صورت گرفته درمورد اثر بخشی

رضایت فراگیرندگان و مدرسین می تواند بسته به روش

نشان دادکه

استفاده شده و رشته های مختلف در علوم پزشکی

آزمون روش آموزش الکترونی

آمده از نظرات دانشجویان ،روش آموزش الکترونی

روش آموزش آموزش الکترونی
دری

آموزش ترکیبی در داروسازی ،نتای پژوه
آموزش مجازی در افزای

توانمندی ها ومهارت های

متفاوت باشد.

دانشجویان بسیار موثر می باشد .اگرچه آموزش مجازی به
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Improvement of pharmacy students' competency by conducting e-learning
course and self-assessment and peer-to-peer video formative evaluation
Ramin Nourafrouz: Pharmacy student, Clinical Pharmacy Department, School of
pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran .
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Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.
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Mehdi Sayyah bargard: Faculty member, Education Development Center, Ahvaz
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Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.
Saeid Mohammadsoleimani: Clinical Pharmacy resident, Clinical Pharmacy Department,
School of pharmacy, Shihidbeheshti University of medical sciences, Tehran, Iran.

Abstract: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of elearning and self-assessment based on peer-to-peer evaluation in “Teaching
How to Use Medication Forms to Patients” for Pharmacy Students. This
quasi-experimental study was conducted on 80 pharmacy students of
Jundishapur University of Ahwaz in two groups (40-person test population
with lecture training and 40-person test population with e-learning) in 20172017. First, an e-learning package was designed and developed to teach
pharmacy students how to use pharmaceutical forms. One group of students
received training on how to use pharmaceutical forms through lecture and the
other group received electronic and developmental assessment based on peerto-peer assessment. The result of t-test analysis with two independent samples
(p <0.001 and t = 8.85) showed that learning in students undergoing elearning and self-assessment based on peer assessment and peer evaluation on
how to use medication forms. Significantly more than the lecture group.

Key words: E-learning, Competency, Formative Assessment, Peer-to-peer,
Feedback.
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