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هاي يادداشت روزانه به عنوان ابزاري جهت  ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي شيراز نسبت به دفترچه
  ها و بازانديشي ثبت ايده

  
م السادات توانگر، الهام ي، آرمان دهقان، مرييمهارلو يزن، محسن خسرو ر نقشي، ام٭ن عطار، ليال بذرافكنيآرم

  ي، سيد ضياالدين تابعيمانيام پيفرد، پ يانصار
  

  

  چكيده
 يها با استفاده از دفترچه. دهد ي دشوار را ميها بازانديشي به پزشكان قدرت خودآگاهي، خود هدايتي و توانايي اتخاذ تصميمي :مقدمه
انجام شد كه هدف آن  يرازش يدانشگاه علوم پزشك ياناز دانشجو يگروه ياندر م يا مطالعه يشي،بازاند يروزانه و با الگو يادداشت
و  ها هيدجهت ثبت ا يابزار روزانه به عنوان يادداشت هاي هدانشگاه علوم پزشكي شيراز نسبت به دفترچ انشجويانديدگاه دبررسي 

  .بود يشيبازاند
شدن  از فراموش يريو جهت جلوگ ها يدهو تحليل ا ثبت ي به نام دفترچه اي هدفترچ ي،تك گروهاي  در يك مطالعه مداخله :ها شرو
 ياندانشجو ينو بارش افكار اين دفترچه ب يتخالق يشد وبعد از برگزاري كارگاه آموزشي تكنولوژ يدر عمل طراحو تفكر  ،ها يدها

نظرات  يابيروا و پايا نيز به منظور ارز يا پرسشنامه. يدگرد يعتوز يرازش يدانشگاه علوم پزشك وسازيو دار يدندانپزشك ي،پزشك
 يها پرسشنامه ياندانشجو يهبازه زماني دو ماهه استفاده از دفترچه، به كل يكپس از . ديددانشجويان شركت كننده در مطالعه طراحي گر

 α=05/0و با  يتوصيفي و مجذور كا يبـا استفاده از تـست آمار SPSS افزار توسط نرم ها دهدا. دفترچه بارش افكار داده شد يابيارز
  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

. اند كرده يابيارز يدمف ياربس ياو  يدها را مف از آنها دفترچه درصد 64اند و  ها استفاده كرده دهندگان از دفترچه ز پاسخا درصد 36 :يجنتا
 درصد 7/46. اند دفترچه ثبت كرده يافتدو ماهه پس از در  بازه يكدر  يدها 11 يانگينبه طور ماند  كه از دفترچه استفاده كرده يكسان
  .اند نموده يانب ها يدهثبت كردن ا يبرا يزهاند، علت آن را نداشتن حوصله و انگ خود را ثبت نكرده يها هيدكه ا يكسان

و نداشتن انگيزه  يتبه فعال يشانمشكل داشته باشد عدم تمايل ا ياندانشجو يپرداز يدها ينكهاز ا يشتررسد ب يبه نظر م :يريگ نتيجه
شود از دفترچه يادداشت روزانه به عنوان ابزاري جهت تشويق  راين پيشنهاد ميبناب. شده است يدمف هاي يدها يزانباعث كاهش م

  .ي آنها استفاده شودها پردازي و ثبت ايده دانشجويان به ايده
  

  بارش افكار، دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ها، يدهتفكر خالق، دفترچه ثبت ا يشي،بازاند :يديكل هاي واژه
  23تا  16): 1(11؛ 1390 بهار /در علوم پزشكي  مجله ايراني آموزش

  
  
   

                                                 
 مديريت ،مربي ،كارشناس ارشد آموزش پزشكي،ليال بذرافكن :نويسنده مسؤول

، شيراز، شيراز و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اتمطالع
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، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم )عمومي دانشجوي پزشكي(آرمين عطار 
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و آرمان دهقان دانشجويان پزشكي عمومي  ييمهارلو ير نقش زن، محسن خسرويام

فرد  يالسادات توانگر و الهام انصار ميمر .شيراز، ايران دانشگاه علوم پزشكي شيراز،
ام يپ. شيراز، ايران دانپزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز،دانشجويان دن
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  مقدمه

به فرايند ارزيابي دروني و  (reflection) بازانديشي
شود كه  جستجو كردن يك موضوع مورد توجه گفته مي

بر اساس تجربيات فرد آغاز شده و باعث روشن شدن 
). 1(گذارد نگري فرد تاثير مي گردد و در آيندهمعاني مي
در آموزش پزشكي وارد شد و  1975ند از سال اين فراي

  ). 2(تا به امروز مورد استفاده بوده است
بازانديشي به پزشكان امكان آگاهي از خود و توانايي  

همچنين باعث ). 3(دهد هاي دشوار را مي اتخاذ تصميم
تشخيص اشتباهات فردي و اصالح مهارتهاي فردي 

  ).4(گردد مي
ارت اساسي الزم است كه پنج مه مؤثرجهت بازانديشي 

 ، تشريح(self-awareness) خودآگاهي: عبارت از
(Description)،  تحليل نقادانه(Critical analysis) ،

مطالعات و تحقيقات بسياري در زمينه . سنتز، و ارزشيابي
تفكر و تعمق، و نقش آن درآموزش و يادگيري انجام شده 

گي بعنوان يكي اما بايد دانست كه اين مفهوم به تاز است،
هاي اساسي مورد نياز در مشاغل علوم پزشكي  از توانايي

  ).5و4و3(در همه سطوح عملكرد مطرح شده است
هاي نوين و خالقانه در آموزش از  هر چند وجود ايده

اما تربيت دانش آموختگان  ،اهميت بسزايي برخورداراست
ي خالقانه در ارائه مطالب علمي و ها خالق با راهبرد

ب دانشجويان به تفكر و انديشه نقش بسيار اساسي ترغي
در اين رابطه استفاده از . در پرورش استعدادها دارد

استراتژي تفكر انتقادي و تمركز بر توسعه فرايندهاي 
مسأله ي فكورانه حل ها براساس فرايند فكري دانشجويان

ي تدريس منفعل براي ترويج تفكر ها شپرهيز از رو و
 ).6(ويان پيشنهاد شده استانتقادي در دانشج

                                                                              
در كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  3505با شماره  مقالهاين 

تصويب و هزينه آن از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز پرداخت 
  .گرديده است

اصالح شده  12/11/89رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۱۰/۱۰/۸۹خ ين مقاله در تاريا
  .پذيرش گرديده است 190/11/89يخ و در تار

يكي از ابزارهاي ايجاد و ارزيابي تفكر و باز انديشي در 
 .عمل را دفترچه يادداشت روزانه معرفي نموده اند

با  براساس مقاالت مختلف دفترچه يادداشت روزانه
). 9تا7(برداري قرار گرفته است اهداف متفاوتي مورد بهره

طالعه طراحي شود، اگر اين دفتر به عنوان يك راهنماي م
حاوي اهداف يادگيري، فهرستي از تجارب يادگيري 

در اين شرايط . هاي باليني خواهد بود مرتبط و مهارت
دانشجو با در اختيار داشتن آن خواهد توانست شرايط 

هاي مرتبط با آموزش خود را شناخته  يادگيري و تجربه
به  ها اگر ازاين دفترچه. و از آنها استفاده مناسب كند

عنوان ابزار ايده پردازي و تفكر خالق استفاده شود، بايد 
 ها پردازي و ثبت علمي ايده چگونگي تفكر خالق وايده

  )11و10(نيزآموزش داده شود
مطالعاتي در راستاي ارزيابي اين ابزار به عنوان ابزار 
ارزشيابي و اصالح يادگيري در ايران و ساير كشورها 

مطالعه آموزگار و همكاران  در). 15تا12(انجام شده است
به عنوان ابزار ارزشيابي و يادگيري در  ها از اين دفترچه

در مطالعه صابر و ). 12(اند بخش كودكان استفاده نموده
به عنوان ابزار ارزشيابي و  ها همكاران از اين دفترچه

ي باليني در بخش داخلي استفاده شده ها يادگيري مهارت
به عنوان  ها از اين دفترچه اما سندي كه آيا). 13(است

ابزار بروز خالقيت و ايده پردازي استفاده شده است، در 
براساس مدارك و مطالعات موجود  .دست نيست

پردازي و ايجاد نظرات خالقانه در عمل با مشكالت  ايده
مسأله براي اين  دو دليل اساسي). 7(مواجه استاي  عديده

الً به خود زحمت اي از افراد اصو وجود دارد، اوال عده
دهند؛ و  ارائه ايده و تفكر راجع به بعضي از مسائل را نمي

  ها قبل از منتهي شدن به نتيجه، بسياري از ايده أثاني
تواند به دليل ثبت  اين فراموشي مي. شوند فراموش مي
. گردند مي ها باشد، لذا به سرعت فراموش نشدن ايده

است و بايد بر  ها نپخته و خام همچنين بسياري از ايده
مسيري براي هدايت آنها  روي آنها تفكري صورت گيرد و

اي در هر  بنابراين الزم است هر ايده. وجود داشته باشد
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ثبت و يادداشت  زماني به ذهن افراد رسيد، بايد آن را
  ).16و15و7(كنند

هاي  در راستاي حل اين مشكالت با استفاده از دفترچه
اي در  بازانديشي، مداخلهيادداشت روزانه و با الگوي 

سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي  دانشجويان
هدف از انجام  .دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام شد

تحقيق اخير بررسي ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي 
 هاي يادداشت روزانه به عنوان شيراز نسبت به دفترچه

  .باشد مي ها و بازانديشي ابزاري جهت ثبت ايده
  
  ها شرو

بود و  تك گروهياي  مطالعه مداخلهاين پژوهش يك 
نفر دانشجويان پزشكي،  400جمعيت مورد مطالعه را كلية 

دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
هايي به نام دفترچه  دفترچه. دادند مي تشكيل )نفر 400(

ها، با  شدن ايده ، جهت جلوگيري از فراموشها ايده ثبت
دانشجويان  و بين طراحي شد راننظ صاحب ظر اساتيد ون

گروه اصلي مورد مطالعه  .توزيع گرديدمورد مطالعه 
دانشجويان جديدالورود بودند زيرا تحقيقات نشان داده 
شده است كه بهتر است دانشجويان مراحل بازانديشي را 

معيار ). 17و9(از ابتداي آموزش در پزشكي آغاز كنند
شركت در كارگاه ايده پردازي و تكميل  ورود به مطالعه

بود و افرادي كه در كارگاه شركت  ها ايده دفترچه ثبت
از اند  را كامل نكرده ها ايده ثبت ي دفترچهيا اند  نكرده

ها به صورت دفترچه ثبت ايده. مطالعه خارج شدند
هاي روزانه تقويمي بود كه به دانشجويان داده شد تا ايده

اطالعات موجود در هر صفحه . كنند خود را در آن ثبت
 شامل تاريخ روز، نام يا عنوان و داليل پيدايش ايده جديد

اي  در پايان صفحات هر هفته اين دفترچه صفحه. بود مي
براي ارزيابي عملكرد هفتگي افراد در ارائه ايده يا سؤال 
در نظر گرفته شده بود تا خود فرد عملكرد هفتگي خود را 

مچنين در صفحه ارزيابي عملكرد هفتگي ه. ارزيابي كند
هايي كه فرد آنها را پيگيري  بخشي به منظور ارزيابي ايده

در . كرده، و منجر به نوآوري شده بود در نظر گرفته شد
ي ايده قرار داده صفحه فرم رسمي ارائه 20آخر دفترچه 

اي كه به نظر دانشجويان نوين و  شده بود، تا هر ايده
به . ر روي اين صفحات يادداشت كنندكارآمد است را ب

وظيفه دفتر . دفتر كميته تحقيقات دانشجويي ارائه دهند
را به يك  هاي دانشجويان كميته تحقيقات اين بود كه ايده

ي ها ارجاع دهد و ايدهعلمي  هيأت يا چند تن از اعضاي
  .آنها با حضور خود دانشجويان بررسي گردد

و بارش افكار، به منظورآموزش تكنولوژي خالقيت 
هاي آموزشي با توجه به متدولوژي علمي پديده  كارگاه

فقط براي دانشجويان ) Brain-storming(بارش افكار 
كارگاه آموزش  .)19و18(جديدالورود برگزار گرديد

تكنولوژي خالقيت و بارش افكار در شروع سال تحصيلي 
مركز (ي درس در دانشكده پزشكي ها سقبل از آغاز كال

تشكيل شد كه به مدت ) ات وتوسعه آموزش پزشكيمطالع
شامل  محتواي مطالب ارائه شده. دو روز ادامه داشت

ي خالقيت و ها شاصول بارش افكار، الگوها و رو
راهكارهاي استفاده بهينه از زمان بود كه توسط اساتيد و 

جهت جمع  .دانشجويان استعدادهاي درخشان تدريس شد
اي طراحي شد  ه، پرسشنامهآوري اطالعات در اين مطالع

كه قسمت اول مربوط به اطالعات دموگرافيك دانشجويان 
الت مربوط به سؤاو ارزيابي كارگاه و قسمت دوم 

و داليل  ها و چگونگي ثبت ايده ها ارزيابي دفترچه ثبت ايده
  .باشد مي عدم استفاده از دفترچه

الت بصورت بلي، خير و برخي ديگر در سؤابرخي  پاسخ
سيار مفيد، مفيد، كمي مفيد و مفيد نبود مشخص طيف ب

شده بود، و پرسش شوندگان در مواردي آزاد بودند كه 
شيوه نمره دهي  .بيش از يك پاسخ را ا نتخاب نمايند

و ) نمره صفر(و خير ) نمره يك(سؤاالت بصورت بلي 
، كمي )نمره دو(، مفيد )نمره سه(الت بسيار مفيد سؤابراي 
سپس . بود) نمره صفر(مفيد نبود و ) نمره يك(مفيد 

درصد فراواني نمرات بلي و خير محاسبه گرديد و 
ميانگين نمرات طيف فوق نيز جهت انجام مقايسه تعيين 
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روايي محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات . گرديد
با محاسبه ضريب  ران تاييد گرديد و پايايي آننظ صاحب

ماه پس از برگزاري  دو. به دست آمد/. 76آلفاي كرونباخ 
هاي ارزيابي ها، پرسشنامه ها و توزيع دفترچه كارگاه
هاي بارش افكار به كليه دانشجوياني كه  دفترچه
بودند ارائه  هاي بارش افكار را دريافت كرده دفترچه
از همكاران پژوهش  توسط پنج نفر ها پرسشنامه. گرديد

 آوريجمع اطالعات. توزيع، پي گيري و جمع آوري گرديد
آناليز  SPSS 14افزار  ها تـوسط نـرم شده در پرسشنامه

براي محاسبه درصد (گرديد و از آمارهاي توصيفي 
. استفاده شد) فراواني و ميانگين و انحراف معيار نمرات

همچنين براي مقايسه نمرات بر اساس متغيرهاي 
 α=05/0دموگرافيك از آزمون مجذور كاي با احتساب 

  .استفاده گرديد
  

  نتايج
هايي  هاي مخدوش از ميان پرسشنامه پس از حذف پرسشنامه

پرسشنامه وارد مرحله تحليل  112كه برگردانده شده بود، 
درصد  50برابر با  ها درصد برگشت پرسشنامه( آماري شد

دهندگان را دختران دانشجو  پاسخ) درصد 6/61(نفر  69). بود
كه در  را پسران تشكيل دادند) درصد 4/38(نفر  43و 

نفر  24، دندانپزشكي )درصد 4/46(نفر  52هاي پزشكي  رشته
و ساير ) درصد 5/29(نفر  33، داروسازي )درصد 4/21(

 1385تا  1381هاي  در ورودي) درصد 7/2(نفر  3ها  رشته
  .شوند توزيع مي

هاي بارش  در كارگاه) درصد 36(نفر  40از اين ميان 
افراد ) درصد 7/44(نفر  50افكار شركت كردند و معدل 

) درصد 36(نفر  40همچنين . بود 16و بقيه زير 16باالي 
بر اساس . اند ها استفاده كرده دهندگان از دفترچه از پاسخ

رشته  آزمون مجذور كاي ارتباط معنادار آماري بين
ها وجود  تحصيلي دانشجويان و استفاده از دفترچه

اطي همچنين آزمون مجذور كاي ارتب). P=156/0(نداشت 
هاي بارش افكار و استفاده از  بين شركت در كارگاه

به عالوه، بر اساس اين ). P=293/0( ها نشان نداد دفترچه
و  16آزمون ارتباط معنادار آماري بين معدل باالي 

  ).P=233/0(ها مشاهده نشد استفاده از دفترچه
ها را به طور كلي بدين صورت زير  دهندگان دفترچه پاسخ

بسيار مفيد، ) درصد 16(نفر  18: اند كه ارزيابي كرده
كمي مفيد و ) 20(درصد 8/17مفيد، ) 54( درصد 2/48
از ميان كساني كه از . غير مفيد )20(درصد 8/17

از  )درصد 3/51(نفر  58اند،  ها استفاده كرده دفترچه
از ) درصد 4/32(نفر  36هاي روزانه،  قسمت ثبت ايده

از  )درصد 11(نفر  12قسمت ارزيابي عملكرد هفتگي و 
 5(نفر  6در كل . اند قسمت ثبت رسمي ايده استفاده كرده

ها  از افراد به طور كامل و صحيح از دفترچه) درصد
ايده توسط  11به طور ميانگين  .انداستفاده نموده

. ثبت شده بود ها دانشجويان در طي دو ماه در دفترچه
ح زير ي خود را به شرها دانشجويان علل عدم ثبت ايده

  : عنوان كرده اند
، )درصد 8/16(نفر  19: رسد نمي اصوالً ايده اي به ذهنم

يم آنقدر ارزشمند نيست كه الزم باشد از فراموش ها ايده
 ه، حوصل)درصد 22(نفر  28: كردن آنها جلوگيري كنم

، ثبت كردن )درصد 7/46(نفر  59: يم را ندارمها ثبت ايده
دارد و كسي به آنها اهميت يم نتيجه اي را در پي نها ايده

، ظاهر نامناسب )درصد 8/16(نفر  22: نخواهد داد
ي ها ش، و استفاده از رو)درصد 13/10(نفر  12: دفترچه

) درصد 5/15(نفر  13: ها ديگر به منظور حفظ ايده
ي خود را نيز اين ها دانشجويان علل عدم پيگيري ايده

  : گونه توضيح دادند
يست كه الزم باشد آنها را پيگيري يم آنقدر بزرگ نها ايده
يم را ها پيگيري ايده ه، حوصل)درصد 16(نفر  18: كنم

يم نتيجه اي را ها پيگيري ايده) درصد 4/43(نفر  54: ندارم
 9/15(نفر  16: دهد نمي در پي ندارد و كس به آنها اهميت

 3/46(نفر  62: ها ، فرصت نداشتن براي ثبت ايده)درصد
  ).درصد
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  بحث
ستاي اهداف مطالعه حاضر، يعني بررسي تاثير در را
ابزاري جهت ثبت  عنوان هاي يادداشت روزانه به دفترچه

 ها ها و بازانديشي در دانشجويان علوم پزشكي، يافته ايده
مؤيد اين نكته است كه عليرغم پاسخ تعدادي از 

ها، به علت اين كه تعداد زيادي  دهندگان به دفترچه پاسخ
ناقص پر شده، و يا اصال برگردانده ها  از پرسشنامه

بودند، ميزان مشاركت عمومي كم در نظر گرفته . نشده
براي شروع هر برنامه مداخله آموزشي جديد عالوه . شد

سازي و ايجاد  بر برنامه ريزي دقيق و اصولي، فرهنگ
 ).21و20و17(نيز الزم است ها شزمينه مثبت و تغيير نگر

ي ها انشجويان از دفترچهبنابراين به منظور استفاده د
ي خاصي در جهت ها ريزي يادداشت روزانه نيز برنامه

ابزاري  دفترچه يادداشت روزانه. تغيير نگرش الزم است
است كه ساختار آن براساس هدفي كه از بكارگيري آن 

). 22(شود وجود دارد و نيز جايگاه آموزشي آن تعيين مي
اند به  اده كردهدر اين مطالعه افرادي كه از دفترچه استف

 كهاند  ثبت نموده ايده در طي دو ماه 11طور ميانگين 
. براي شروع اين برنامه باشد تواند آمار خوبي مي

بنابراين بيشتر از اينكه ايده پردازي دانشجويان مشكل 
داشته باشد عدم تمايل ايشان به فعاليت باعث كاهش 

عمل هاي مفيدي است كه در جامعه به مرحله  ميزان ايده
  (self-efficacy)در اين راستا خودكارامدي. سدر مي

مهم در تدريس و آموزش و اي  به عنوان سازه معلمان،
 تحقيقات نشان. باشد مي توانمندسازي دانشجويان مطرح

دهد كه خودكارامدي معلمان رابطه ي مثبتي و معني  مي
 ،داري با تالش و پايداري معلم در مواجهه با مشكالت

وايجاد انگيزش براي انجام كارهاي خالقانه اي  تعهد حرفه
  .)23(در فرگيران دارد

اي  در اين مطالعه يكي از علل اينكه دانشجويان بخش عمده
در . ي خود را ثبت نكرده اند، بي حوصلگي استها از ايده

توانست  يادداشت روزانهمطالعه اي در هنگ كنگ دفترچه 
جو و استاد ايجاد همكاري پيشرفته و مداومي را بين دانش

نمايد و سنجش دانشجو، ارزشيابي و مانيتور نمودن 
هاي آموزشي، يادگيري و ارزشيابي وسعت  فعاليت

اطالعات و تناسب يادگيري دانشجو از مواردي بودند كه 
كوريكولوم جديد قابل اجرا  ها به واسطه آن در دفترچه

  ).10(گرديد
از مشكالت ي آموزشي ها كه گران باري برنامه در حالي

باشد، حجم زياد محفوظات  مي آموزش پزشكي در دنيا
م با تفكر از مشكالت اين گونه وأبدون يادگيري عميق و ت

در اين مطالعه نيز شركت ). 24و23(است ها برنامه
كردند را  نمي هاي خود را پيگيري كنندگان علت اين كه ايده
 25اين در حالي است كه فقط . كمبود وقت ذكر كردند

هاي روزانه دفترچه استفاده  افراد از قسمت برنامه درصد
توان گفت عالوه بر حجم زياد  مي بنابراين. اند كرده

دروس، دانشجويان با الگوهاي مديريت زمان نيز آشنا 
كه با كمبود وقت مواجه باشند؛ از  نيستند و بيشتر از اين

با اين حال . كردند نمي زمان به طور صحيح استفاده
ي آموزشي مديريت ها سها و يا حتي كال ري كارگاهبرگزا

زمان و بارش افكار در ارتقا سطح انگيزه و مشاركت 
زيرا امروزه مديريت زمان و . دانشجويان مفيد خواهد بود

شود و چه  مي ريزي به عنوان يك علم آموزش داده برنامه
. دهندگان نيز به آموزش آن نيازمند باشند بسا آموزش
خوب در تسهيل و تسهيل گري آن است كه  يك قاعده كلي

گسترش  ،پردازد مي مباحثي را كه به جزييات يك موضوع
دهيم و به روش علمي، آنها را به سطحي عميق تر هدايت 

  ).25(كنيم
با توجه به اينكه در اين مطالعه بيش از نيمي از افراد 

اند و نيز  ها را مفيد و يا بسيار مفيد ارزيابي كرده دفترچه
كنند كه مواردي براي آنها  داد زيادي از افراد ذكر ميتع

ها،  اتفاق افتاده است كه به علت يادداشت نكردن ايده
 ها به دانشجويان فراموش شده است؛ تداوم ارائه دفترچه

آموزش دانشجويان جوان در . رسد به نظر مفيد مي
ي تازه و ها كارگاه تكنولوژي خالقيت در پرورش ايده

اگر اجراي . اند مفيد و مثمر ثمر واقع شودتو مي خالقيت
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مطابق با اصول علمي، روانشناختي و با  ها اينگونه برنامه
استفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران باشد، اثر 

در آينده بسيار بيشتر خواهد  ها و كاربرد آن بخشي
، زيرا هدف از آموزش رسمي توانمند سازي )24(بود

خود را با تغييرات آينده وفق نسل جوان است تا بتوانند 
ي علمي خود قدرت رويارويي و ها دهند و با پيش بيني

 ).26(برخورد با مشكالت پيچيده آينده را داشته باشند

گير  ي آموزشي وقتها كلي اجراي اينگونه برنامهبه طور 
است و در صورتي كه دانشجو و ساير عوامل دخيل در 

ايند نتيجه كار كامل همكاري ننمبه طور  اين فرايند
بخش نخواهد بود و تنها زمان و انرژي زيادي  رضايت

هاي توجيهي براي ايجاد نگرش  برنامه. صرف خواهد شد
بايست طراحي گردد تا  مناسب از قبل از اجراي برنامه مي

در حين اجرا عدم همكاري افراد برنامه را ناكارآمد 
  ).27و24و22(نساخته و بر روال كار تأثير نگذارد

ي اين مطالعه درگير نكردن اساتيد ها ز جمله محدوديتا
ي مربوطه در انجام طرح بود كه در اين ها دانشكده
تنها به نظرخواهي و مشاوره با آنها اكتفا شده  پژوهش

ي و كيفيت اجراي كارگاه بارش افكار نيز ريز برنامه. بود
. و باال خره. مورد كارشناسي آموزشي قرارنگرفته بود

گر اين مطالعه پايين بودن نسبت پاسخ محدويت دي
شود به دليل عدم توجيه  دانشجويان است كه تصور مي

از . باشد كافي آنها در جهت اهداف مطالعه و تاثيرات آن
  .باشد اين رو نتايج اين مطالعه قابل تعميم نمي

  
  گيري نتيجه

با عنايت به نتايج كلي مطالعه مبني بر اينكه كه بيشتر از 

پردازي دانشجويان مشكل داشته باشد عدم  اينكه ايده
تمايل ايشان به فعاليت و نداشتن انگيزه باعث كاهش 

هاي مفيدي شده است كه در جامعه به مرحله  ميزان ايده
و از آنجا كه فقط يك چهارم افراد از قسمت . رسد عمل مي
اند پيشنهاد  هاي روزانه دفترچه استفاده كرده برنامه

در مورد طراحي  ها م اينگونه برنامهميگردد قبل از انجا
برنامه از نظرات ورهنمودهاي اساتيد خبره در طراحي 
كلي طرح، برنامه آموزشي، انتخاب مفاهيم و محتواي 
آموزشي، مدرسان و چگونگي اجراي كارگاه به نحو 

در مورد كاربرد استفاده از . تر استفاده شودمؤثر
ها، استفاده  ايدهي مفهومي در ايده پردازي و ثبت ها نقشه

به دانشجويان آموزش  مديريت زمان صحيح از وقت و
ها وافكار  بسيار مهم اين است كه به ايدهمسأله . داده شود

  .جديد بها بدهيم و اين فرهنگ را در جامعه نهادينه كنيم
 ها همچنين، نداشتن انگيزه يكي از مهمترين داليل ثبت ايده

منظور تشويق  بنابراين به. توسط دانشجويان است
آنها در اين  هو افزايش انگيز ها دانشجويان به ثبت ايده

شود تدابيري جهت آشنايي و ترغيب  مي زمينه، پيشنهاد
  . آنها به استفاده از اين دفترچه ارائه شود

  
  قدرداني

دي ايمانيه ها از استاد ارجمند جناب آقاي محمد سپاس با
آقاي  رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز و

دي مدير فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ها  منصور آقا
هاي بارش  شيراز كه با حمايت ايشان امكان چاپ دفترچه

  .افكار ميسر گرديد
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A Survey on Medical Students' Viewpoint on Logbook as a Tool for 
Recording New Ideas and Reflection 

 
Armin Attar1,Leila Bazrafkan2,Amir Naghshzan3, Mohsen Khosravi Baharluei4, Arman 

Dehghan5, Maryamosadat Tavangar6, Elham Ansarifard7,Payam Peimani8, Sayed Ziaoddin 
Tabeii9 

 
Abstract 
 
Introduction:Reflection promotes self-awareness, self-guidance,and the ability to make crucial descsions in 
medical doctors.This study was done to determine the viewpoint of the students of  medicine,dntistry,and 
pharmacology studying in  Shiraz University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive cross-sectional  study, a logbook was designed for recording and analyzing  
ideas in order to prevent them from being forgotten and to reflect on and use them  in practice. This logbook 
was distributed among students  of medicine, dentistry and pharmacy after they had attended an educational 
workshop on creativity and brain storming. A questionnaire was prepared in order to assess the students' 
views. The questionnaire was validated for content validity and was approved by experts. Its reliability 
coefficient was proved to be 0.76% using Cornbach's alpha coefficient. After 2 months, the questionnaires 
were given to the students.  The data were analyzed through SPSS 14. 
Results: 36% of the respondents had used the logbooks and 64.2% of them evaluated them as effective or 
very effective. The students who used the logbook recorded 11 ideas in it within 2 months . 46.7% of the 
students did not record any ideas in the logbook and the reason was expressed to be lack of motivation and 
low mood.  
Conclusion: Based on the results, lack of both motivation and inclination for activity leads to lack of 
effective ideas which are to be practiced in the society. Due to the fact that only 25% of the students used 
daily schedule section of the logbook, it seems that the students are not familiar with time management 
strategies and they usually waste their time; the problem is not lack of time. However, in spite of the fact that 
using logbooks by the students is beneficial, educational workshops on time management and also devising 
concept and mind maps from the ideas are necessary. 
 
Keywords: logbook, reflection, new ideas, brainstorming, medical & dentistry and pharmacy students 
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