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 يكارشناس انيدانشجو عرصه در يكارآموز درس يابيارزش و آموزش
  عملكرد ثبت كارنامه و متداول روش دو به يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد

  
 احسانپور اليسه، *ونيدعشوريدكتروح، يعسگر اله تيهدا

 
 

  چكيده
 عملكرد كارنامه وابسته يها رشته و يپزشك انيودانشجبه خصوص  انيدانشجو يابيارزش و آموزش يابزارهاترين  يقو از يكي مقدمه:

)Log Book( انيدانشجو عرصه در 2 يكارآموز بوك الگ از رانيفراگ و دياسات يسنج رضايت و اجرا، يطراح هدف با پژوهش نيا است 
  .شد انجام يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد يكارشناس
 از نفر 6و يدرمان و يبهداشت خدمات تيريمد يكارشناس انيدانشجو از نفر 44 مطالعه مورد تيجمع يفيتوص پژوهش نيادر :ها روش

گيري  نمونه بودند. 1394 سال در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان يپزشك يرسان اطالع و تيريمد دانشكده عرصه در يكارآموز دوره دياسات
 ساخته محقق پرسشنامه به وسيله يسنج تيرضا و بوك الگ كارگيري به و يطراح، لهمرح دو در پژوهش انجام شد. يسرشمار روش به

  . شد انجام من ويتني و كاي اسكولر آزمون و يفتوصي آمار از استفاده با ها داده ليتحل و هيتجزاجرا شد. 
 گروه با جينتا و اجرا انيدانشجو از ينفر 22 گروه كي در وگرديد  هيته يكارآموز يبرا قسمت 21 شامل بوك الگ اول بخش در نتايج:
 آماري نظر از كه بود 7/36±1/8 دجدي روش گروه در و 38±6/4 متداول روش گروه در دياسات تيرضا سطح نيانگيم. شد سهيمقا شاهد

 در و 8/37±3/6 متداول روش گروه در انيدانشجو تيرضا سطح بود. ) =87/0p( رمعناداريغ اختالف نيا يتنيو من آزمون از استفاده با
  .)=p= 5/175z ,047/0( معناداربود آن اختالف و 6/41±8 دجدي روش
 يبهداشت خدمات تيريمد انيدانشجو عرصه در كارآموزان يابيارزش و آموزش يبرا ينيبال يها مهارت ثبت دفترچه از استفاده گيري: نتيجه
 در يول كند مي فراهم را عرصه در يكارآموز يآموزش نديفرآ در كساني روش انيدانشجو تيرضا شيافزا و زشيانگ جاديا ضمن، يدرمان
  . است تر عيوس مطالعات انجام مستلزم آن كارگيري به و دارد يبازنگر به ازين يريادگي يها اقلحد و اهداف تمام به يابيدست

  
  .يابيارزش، يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد، عرصه در يكارآموز، عملكرد كارنامه كليدي: هاي واژه
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 مركز پزشكي، آموزش گروه )،اري(استاد ونيدعشوريوح دكتر مسؤول: نويسنده *

 علوم دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت پزشكي، آموزش تحقيقات
 ashourioun@med.mui.ac.ir ايران. اصفهان، اصفهان، پزشكي

 پزشكي، آموزش گروه ، يپزشك آموزش ارشد يكارشناس يدانشجو ،يعسگر اله تيهدا
 اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت

 پزشكي، آموزش گروه )،ي(مرب احسانپور اليسه )؛asgari43@yahoo.com( ايران.
 دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت پزشكي، آموزش تحقيقات مركز
  )ehsanpour@nm.mui.ac.ir( ايران. اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم

  3/7/95 پذيرش: تاريخ، 21/6/95، تاريخ اصالحيه: 23/5/95 مقاله: دريافت تاريخ

  
ترين  يقو از يكي كه است متداول يآموزش يها ابزار

به خصوص  انيدانشجو يابيارزش و آموزش يابزارها
 عملكرد كارنامه وابسته يها رشته و يپزشك انيدانشجو

 يبرا الزم يها حداقل يحاو دفترچه كيبوك  . الگاست
 يعمل يها يريادگي ثبت و شده يزير برنامه آموزش

 توسط كار انجام نحوه و زمان و خيتار ذكر با كه است
 و شيپا مربوطه استاد نظر با و ليتكم رندهيادگي

 و ساختاربوك،  الگ از استفاده با. شود مي يابيارزش
 تجربي محيط يك در ارزيابي و يادگيري زمينه در تمركز
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 كه محيطي در تفاوت وجود با. شود مي فراهم حقيقي
 نشان، گيرند مي قرار آن در خاص زمان يك در دانشجوها

 را آنها آموزش توان بوك مي الگ از استفاده با كهاند  داده
  .)1نمود( يكنواخت

 و آموزش در )log book( از استفاده با رابطه در
 و آژ، يدهقان مختلف يها رشته انيدانشجو يابيارزش

 طب ارانيدست يعمل يها تيفعال روزانه گزارش، همكاران
 علوم دانشگاه در اطفال قلب يتخصص فوق و يداخل
 كارنامه از توان يم دادكه نشان يهمگ رازيش يپزشك

 استفاده يآموزش برنامه يزشيابار يبرا يبالين عملكرد
  ).4و3و2(نمود
 عطار، يكمال، يفيلط و روشنگر مطالعات جينتا يطرف از

 يابيارزش و آموزش در logbook از استفاده، داد نشان
 دار يمعن تفاوت متداول يها روش با ينيبال يها تيفعال
 روزانه را logbook مربيان و دانشجويان اكثر و نبود

  . )8تا5(كردند ينم تكميل
 يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد يكارشناس انيدانشجو

 دوره 4 ينظر دروس بر عالوه خود ليتحص طول در
 و فيوظا يراستا در كه ندينما مي يط را يكارآموز
 يكارآموز .است شده نيتدو ندهيآ در آنان يها تيمسؤول

 و يبهداشت يها عرصه در يعمل آموزش به رشته نيا 2
 يها بخش با انيدانشجو ييآشنا هدف با و يدرمان

 يها معاونت در فيوظا شرح و يسازمان ساختار مختلف
 يها تيريمد وها  مارستانيب و درمان، يبانيپشت، يبهداشت
  .دارد اختصاص آن مختلف

 يشناساي كه ديرس جهينت نيا به خود قيتحق در يريظه
 و يطراح در موجود مشكالت و ضعف نقاط، قوت نقاط
 اهميت، دانشجويان عرصه در يكارآموز برنامه ياجرا
 علوم يها دانشگاه يآموزش اهداف تحقق در يزياد
، يآموزش ياستانداردها با مقايسه در و دارد يپزشك
 خدمات مديريت رشته دانشجويان يكارآموز يها برنامه
 و مطلوب ياثربخش يدارا يدرمان و يبهداشت
 اعمال و يجد يبازنگر لذانيست.  يبخش رضايت

 در، يكارآموز ياجرا و يريز برنامه در الزم اصالحات
 رشته اين ندانشجويا يآموزش اهداف تحقق يراستا

  . )9دارد( تام ضرورت
 يكارآموز دوره از خود مطالعه در )Remmenرومن(
 داد نشان كيبلژ Antwerp دانشگاه يشكزپ انيدانشجو

 ضايتر مواردي در، عرصه در عملي كار هايبرنامه كه
 جهينت نيا به همكاران و ژگانيآو. )10اند( نبوده بخش
 مورد يها يتوانمند حداقل به يدستياب زانيم كه دنيرس
  . )11دارد( فاصله آل ايده وضعيت با گروه هر نظر

به  مختلف يها رشته در يكارآموز انجام كه ييآنجا از 
 ژهيو تياهم از يپزشك علوم يها رشتهخصوص 
 ياصل يها دغدغه از يكي شهيهم و است برخوردار
 روش يطرف از. است بوده رانيفراگ و دهندگان آموزش
 خاص يدگيچيپ ليدله ب رانيفراگ يها يتوانمند يابيارزش
 هيته ضرورت مدرسان كه است شده باعث آن
 يعمل صورت بهها  مهارت نيا سنجش يبرا ييها اقلحد
 باعث . اين كاردهند انجام يشخص يها قهيسل بنابر را

 يابيارزش و آموزش يها روش در ييها يناهماهنگ شده
ها به  دانشكده يحت وها  دانشگاه در كساني يها رشته

 و آموزش روش يكارآموز مدرس رييتغ با و ديآوجود 
 در موجود مشكالت از ييك ينيام. كند رييتغ زين يابيارزش
 مديريت يكارآموز دربه ويژه ، يارزشياب فرآيند
 يبرا يعين يمعيارها با يابزار فقدان، را يپرستار
  .)12داند( مي يارزشياب

 رابطه نيا در ياساس مسأله شده ذكر موارد به توجه با
 يابيارزش و آموزش يبرا مناسب ابزار و روش نبودن

 صيتشخ عرصه در يكارشناس انيدانشجو يكارآموز
 نيا ياصل هدف ابزار نيا نيتدو و يطراح و داده شد
 در يمطالعات مناسب ابزار هيته يبرا. گرفت قرار پژوهش
 به آن خالصه كه فتگر صورت يخارج و يداخل منابع
   است: ريز شرح
 نوين يها روش از ييك همكاران و زاده وسفي رظن بربنا

 باليني يها مهارت ثبت دفترچه از استفاده، يبالين آموزش
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  . )13(است
 از توان يم كه ديرس جهينت نيا به خود پژوهش در يدهقان

 يآموزش برنامه يارزشياب يبرا يبالين عملكرد كارنامه
  . )2نمود( استفاده

 از مؤثر استفاده كه بود نيا جهينت فرهمند مطالعه در
 كارورزان تر بيش يآشناي نيازمند، روزانه گزارش كتابچه

 آن تكميل نحوه بر تر بيش نظارت اعمال و ابزار اين با
  . )14(است
 اكثر اگرچه كه دارد اشاره موضوع نيا به ينيحس

 رضايت "يبالين يها مهارت ثبت دفترچه" از دانشجويان
 آن از استفاده به آنان از ينيم از تر كم ليكن، داشتند
 روش اين يناكاف يتواناي علت به شايد كه بودند مند عالقه
 ديدگاه از يبالين يها مهارت يارتقا و سنجش در

  . )15(. دباش دانشجويان
 تمام نمرات ميانگين همكاران و يكاظم مطالعه در

 در كارورزان و كارآموزان توسط شده كسب هاي مهارت
 شاهد گروه از تر بيش معناداري طور به مداخله گروه
  . )16بود(

 ثبت كارنامه ياجرا و يطراح هدفبا   حاضر مطالعه

 نحوه از انيدانشجو و دياسات تيرضاو تعيين   عملكرد
  انجام گرديد. ابزار نيا با يابيارزش و آموزش

  
  ها روش

 كه است يشيمايپ يفيتوص مطالعه كي پژوهش اين
 يكارشناس انيدانشجو از نفر 44 مطالعه مورد تيجمع
 دياسات از نفر 6 و يدرمان و يبهداشت خدمات تيريمد

 رساني اطالع و تيريمد دانشكده عرصه يكارآموز دوره
گيري  نمونه. بودند دانشگاه علوم پزشكي اصفهان يپزشك

 مورد تيجمع هيكل وانجام شد  يسرشمار روش به
 شامل پژوهش انجام مراحل. داشتند شركت آن در مطالعه

  بود: بخش دو
 با كه بود ابزار ساخت يبرا يمرور مطالعه كي اول بخش

 با بخش نيا در شد يطراح بوك الگ منابع از استفاده
 هيته بوك الگ قيتحق نهيشيپ در شده اشاره ازمنابع استفاده

  . شد گرفته به كار ابزار نيا دوم بخش در و شد
  ).1(نمودار شد يطراح يكار چارچوب كي ابتدا اول بخش در

  
  
  
  
  
  

  بوك الگ يطراح ييچارچوب اجرا :1 نمودار
  

 در شده هيته يها بوك الگ هيكل طرح نيا مطابق سپس
 شد جستجو نترنتيا قيطر از مطالعه انجام خيتار تا رانيا

 كارنامه" و "بوك الگ " جستجو نيا در يديكل كلمات
 نيهمچن و "ينيبال عملكرد ثبت كارنامه " و "عملكرد

"Logbook " تعداد منابع مرور از پس كه شد انتخاب 
، مقاله 43 آنها نيب از كه آمد به دست مورد178

 مختلف يها دانشگاه از مرتبط هچكتاب و نوشته دست
 موارد فوق نيا نيب در. شد انتخاب يخارج و يداخل

 توسعه و مطالعات مركز از كبو الگ هيته يراهنما
 يصدوق ديشه يپزشك علوم دانشگاه يپزشك آموزش

 آن اساس بر و انتخاب ياصل منبع به عنوان )17(زدي
 روزانه ثبت دفترچه .شد نيتدو كبو الگ يعموم قسمت

مطالعه كتابخانه اي و مرور 
 منابع اينترنتي

    تهيه الگوي عمومي  انمتخاب منابع  مورد نظر
 الگ بوك

تركيب مدل هاي باليني با 
 كارآموزي

تدوين حداقل هاي 
 و تمرين ها يادگيري

كسب نظر متخصصين  تهيه پيشنويس
 آموزشي

مجدد و اعمال بررسي 
 اصالحات

 تدوين نهايي الگ بوك
 با نظر اساتيد فن

و پايايي  بررسي روايي
 الگ بوك
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 علوم دانشگاه ،يدندانپزشك انيدانشجو يعمل يها تيفعال
 يمؤثر كمك بخش نيا ليتكم در زين )18بجنورد( يپزشك
 ياديز شباهت زين شده يطراح يها بوك الگ ريسا نمود
 روش صحت از جهينت در و داشت بوك الگ دو نيا به

 نييتع يبرا و شد لحاص نانياطم بوك الگ نيا نيتدو
 2عرصه در يكارآموز دوره اهداف به الزم يها نيتمر

 مراجعه يبهداشت خدمات تيريمد يكارشناس انيدانشجو
 يبرا .)18گرفت( قرار استفاده مورد آن اهداف و شد
، است انيدانشجو ازين آنچه با اهداف نيا كردن كينزد
 گروه ريمد و يكارآموز دياسات از نفره 7 يكار گروه كي

 يها حداقل يمحتوا آن در كه شد ليتشك محقق و مربوطه
 صورت به و استخراج نيمتخصص اجماع با يريادگي

 الزم اصالحات از پس. شد آورده بوك الگ در نيتمر
 آن تا شد داده برگشت مدرسان و دياسات گروه به مجدد

 بوك الگ. ندينما اعمال آن در را الزم ونظرات ليتكم را
 از ينفر 20 گروه كي در ييروا سنجش يابر شده كامل

 يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد يكارشناس انيدانشجو
 از و شد داده يليتحص سال و رده يترازهم تيرعا با

 و ندينما ادداشتي آن در را خود نظرات شد خواسته آنها
 دوم مرحله در شده يينها بوك الگ نظرات اعمال از پس

  . دش گرفته به كار
 وهيش به بود يتجرب مهين مطالعه كي كه دوم دربخش
 تيريمد يكارشناس انيدانشجو نفر 44 يتمام يسرشمار
 تشابه فرض با يمتوال دوره دو يدرمان يبهداشت خدمات

 بودن كينزد و يليتحص رشته نيا در رشيپذ طيشرا
 زانيم و يليتحص ترم نظر از كه كيدموگراف مشخصات

 و شدند انتخاب بودند شده يساز كساني اندهرگذ واحد
 ميتقس نفر)22( مورد و نفر)22( شاهد گروه عنوان به

 ينام ثبت مسالين گروه دو در صيتخص (مالك. شدند
 دوره كي در .بود) دانشكده آموزش فهرست براساس
 و دياسات باكمك انيدانشجو يابيارزش و آموزش
 با "  2عرصه در يكارآموز" درس در مربوطه مدرسان

 يمقدمات يهيتوج جلسه يبرگزار وهيش (به تداولم روش

 طبق آموزش و دانشجو از انتظارات و سرفصل حيتشر و
 يانيپا گزارش افتيدر قيطر از يابيارزش و استاد قهيسل

 به وسيله مداخله) (گروه يبعد دوره در و مكتوب)
 با روش دو سهيمقا يبرا. شد انجام عملكرد ثبت كارنامه
 انيدانشجو از محقق توسط شده هيته نامهپرسش استفاده
  . آمد بعمل يسنج رضايت

 يكارآموز اهداف به توجه با ابتدا پرسشنامه نيا هيته يبرا
 گاهيجا :)19(طهيح 8 در بود شده اخذ درس سرفصل از كه

 يسازمان نمودار در تيريمد هر فهيوظ و نقش، يسازمان
 و يسازمان درون ارتباط، ندهايفرآ ليتحل، كل با آن وارتباط
، يانسان يروين مختلف سطوح ليتحل، يسازمان برون
 ييشناسا، تيريمد هر مختلف ياستانداردها يبررس
، آل ايده طيشرا با آن سهيمقا و وكاربرد موجود زاتيتجه
 ليتحل و يبررس و يشنهاديپ يها شاخص ليتحل و سبهمحا

 با رشته دياسات و مدرسان از، تيريمد هر مختلف يفضاها
 طهيح هر يبرا يگروه بحث جلسه در افكار بارش روش

 دستهها  هيگو نيا سپس، شد نوشته و يطراح ييها هيگو
 و انتخاب هيگو 20 و شد اصالح و يساز خالصه، يبند
، ي=ناراض1(اي  درجه سه فيطها  هيگو نيا سنجش اسيمق
 (باتوجه. شد گرفته نظر در )ي=راض3، متوسط تي=رضا2
 پرسشنامهنمره  )پرسشنامه در سؤال 20وجود به

 تيقابل سنجش يبرا .شد گرفته نظر در 60 يمند رضايت
اي  نهيگز چند سؤال سه پرسشنامه انيپا در بوك الگ ياجرا

 آورده يها نيتمر تعداد مورد در )نمره گرفتن نظر در (بدون
 شده ثبت يها داده صحت نييتع، ديجد و يقبل ابزار در شده

 ابزار كي عنوان به روش دو هر از استفاده با ايآ اين كه و
 به ييروا تأييد يبرا پرسشنامه ،طراحي شد.هستند موافق

 نظر با و شد داده يپزشك آموزش و تيريمد دياسات از نفر7
 23 گروه كي در پرسشنامه ليتكم با .شد يبازنگر ياصالح

 از رده هم و ياصل گروه (مشابه انيدانشجو از لوتيپا ينفر
 از پس كرونباخ يآلفا محاسبه با آن ييايپا، )قبل دوره

   يها داده. آمد به دست 76/0 تسؤاال يبرخ حذف و اصالح
 سطح در و وارد SPSS-20 افزار نرم در شده يآور جمع
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 درصد، يفراوان رينظ ييها شاخص از يفيتوص آمار
 ياستنباط آمار سطح در و اريمع انحراف و نيانگيم، يفراوان

 ازها  داده نبودن نرمال و نمونه نييپا حجم به توجه با
 اسكور يكا آزمون از زين و يتنيو من كيناپارامتر آزمون
 نظر در 95/0ها  ليتحل همه در نانياطم سطح و استفاده
  . شد گرفته

  
  نتايج

در بخش اول  بودنتايج اين طرح در دو بخش 
و  گرديد قسمت براي كارآموزي تهيه 21شامل  بوكي  الگ
نفري از  22اين الگ بوك در يك گروه   بخش دوم  در

و   اجرا نفر از اساتيد دوره  6 با همكاريدانشجويان 
 نيا در  رضايتمندي آنان با گروه شاهد مقايسه شد

 نيب پرسشنامه 44 و دياسات نيب پرسشنامه 6 مطالعه
 و يگردآور %)100كامل(به طور  و عيتوز انيدانشجو

  . شد ليتحل
 از و مؤنث نفر4 و مذكر نفر2 مطالعه در حاضر دياسات از

 و مذكر  نفر 8 مطالعه مورد انيدانشجو ينفر 44 تيجمع
  . بودند مؤنث  36
 با دياسات تيرضا سطح نيانگيم سهيمقا و يبررس جينتا
 يابيارزش و آموزش در بوك الگ از استفاده بدون و

 تيريمد يكارشناس انيدانشجو عرصه در يكارآموز
 كيناپارامتر آزمون جيونتا گروه دو نيب يبهداشت خدمات

  . تاس شده ارائه 1 جدول در يتنيو من
  

 دياسات تيرضا نمره اريمع انحراف و نيانگيم سهيمقا :1 جدول
  ديجد و متداول روش دو به يابيارزش و آموزش از

 ميانگين و  ترين بيش  ترين كم گروه
 Z P  انحراف معيار

 748/0 4 38±6/4 49  28  روش متداول
   7/36±1/8 44  27 روش جديد

  
 در دياسات تيرضا سطح نيانگيم جدول نيا با مطابق
 7/36±1/8 دجدي گروه در و 38±6/4 متداول روش گروه

 است بوده رمعناداريغ اختالف نيا آماري نظر از كه بوده
)784/0p=(.   

 در شده نييتع يها نيتمر تعداد داد، نشان جينتاهمچنين 
 قابل و مناسب غالباً%) 100( كاملبه طور  متداول روش
 نييتع يها نيتمر تعداد ديجد روش گروه در و يابيدست
 و يابيدست قابل و مناسب غالباً% 3/33 بوك الگ در شده

 اختالف نيا يآمار نظر از كه ،شد يابيارز كم 7/66%
  . )=83/0p( بود رمعناداريغ
 گروه دو در انيدانشجو از يسنج رضايت ازيامت نيانگيم

  . است شده داده نشان 2 جدول در مطالعه مورد
  

 يسنج رضايت ازيامت نيانگيماي  سهيمقا يبررس :2 جدول
  ديجد و متداول روش دو به يابيارزش و آموزش از انيدانشجو

  و ميانگين  ترين بيش  ترين كم گروه
 Z P  انحراف معيار

  6/41±8  57  27 جديدروش  047/0  5/175  8/37±3/6  54  28 روش متداول

  
 در انيدانشجو تيرضا سطح نيانگيم جدول نيا با مطابق
به  41/6±8 دجدي گروه در و 37/8±6/3 متداول گروه
 اختالف نيا يتنوي من آزمون از استفاده با كه آمد دست
  . )=045/0p( است بوده معنادار و مالحظه قابل
 نظر از اجرا تيقابل تسؤاال به پاسخ از حاصل جينتا

نشان  ،اند شده يابيارزش متداول روش با كه يانيدانشجو
هاي تعيين  %)از گروه مطالعه تعداد تمرين50(  نفر11داد

%) افراد گروهي كه 68/2(نفر15شده را زياد دانستند، ولي
هاي  در عمل از روش جديد استفاده كردند تعداد تمرين

دستيابي بوك را غالباً مناسب و قابل  تعيين شده در الگ
ارزيابي كردند كه از نظر آماري اين اختالف معنادار 

   ).=p= 4/7z ,025/0بود(
  

  بحث
 نيانگيم مطالعه دوم بخشدر آمده به دست جينتا توجه با

 و 38±4/6 متداول روش گروه در دياسات تيرضا سطح
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 آماري نظر از كه آمد به دست 7/36±8/1دجدي گروه در
 رمعناداريغ اختالف نيا يتنيو من آزمون از استفاده با

 وهيش دو هر ياجرا از دياسات تيرضا گريد انيب به بود؛
ها  آن تيرضا سطح در يمعنادار تفاوت و بود كساني

 زانيم كي به آنان يبرا روش دو و نداشتوجود 
 نياتر  قيدق يبررس به توجه با. بود بخش رضايت
 انيمرب و دياسات تيرضا نشدن معنادار توان مي موضوع

 زانيم روش نيا در كه كرد هيتوج نيچن را ديجد روش از
 و شد خواهد تر بيش كارآموز و مدرس ميمستق ارتباط
 بصورت را كارآموزان تمام كار مراحل ديبا اًاجبار استاد
 زمان است و ريگ وقت اًطبع كه دينما يريگيپ يانفراد

 نيا و دهد مي شيافزا را يكارآموز محل در استاد حضور
 يبرااي  زهيانگ و ندارد بر در يپاداش استاد يبرا شيافزا
 با يطرف از. ندارد بدنبال هم يتيرضا و كند نمي جاديا يو

 يحت و كارآموزان فيوظا و اهداف بودن روشن به توجه
 بيترت داشتن و يبند زمان و دهي نمره و يابيارزش نحوه

 دانشجو مطالبات آنها به يابيدست عدمها  برنامه يتوال و
 دهندگان آموزش نديخوشا امر نيا و دهد مي شيافزا را
 آن در كه همكاران و يذوالفقار جهينت با جينتا نيا. ستين

 يكيالكترون آموزش شده استفاده روش از نيمدرس
 است متفاوت ،ندداشت كامل تيرضا يپرستار انيدانشجو

 كارنامه و يكي(الكترونتيماه درممكن است  تفاوت نيا كه
 انيدانشجو در( آموزش نوع و )يكاغذ بصورت عملكرد
 )ينيبال ريغ تيريمد انيدانشجو در و ينيبال يپرستار

  . )20باشد(
 تيرضا سطح نيانگيم پژوهش يها افتهي به توجه با

 دجدي گروه در و 37/8±6/3متداول گروه در انيدانشجو
 معنادار و مالحظه قابل اختالف نآمدواي به دست 8±41/6

 گروه در تيرضا سطح كه يطور به ؛)=047/0p( بود
 يابيارزش و آموزش در بوك الگ از كننده استفاده
 روشن. بود سابق مرسوم شرو از باالتر يكارآموز

 و استاد تر بيش ارتباط، دانشجو از انتظارات بودن
 از تواند مي يابيارزش نحوه و برنامه داشتن و دانشجو

 روش نيا در يمند رضايت شيافزا ياصل يها زهيانگ
 منطبق آژ پژوهشنتايج  با مطالعههاي اين يافته. باشد
  . است

 روش دو ياجرا تيقابل سنجش تسؤاال به توجه با
 نظر از شود مي مشاهده جدول نيا در كه همانطور

 يها نيتمر تعداد نداشتند؛ بوك الگ از استفاده كه يدياسات
 و مناسب 3 كامل طور را متداول روش در شده نييتع

 حد در ناتيتمر نيا بنظرشان وند دانست يابيدست قابل
 روش نيا از عمل در كه يگروه البته كه ؛است مناسب
 بوك الگ در شده نييتع يها نيتمر تعداد ،ندكرد استفاده

 و يابيدست قابل و مناسب غالباً%) 3/33(1  در را
 اختالف نيا يآمار نظر از كهند كرد يابيارز كم%) 7/66(2
 بنظر هك است امعن بدان نيا ؛)=05/0p(بود رمعناداريغ

 با بوك الگ در شده آورده يها نيتمر در ديبا رسد مي
 از هم و تيكم لحاظ از هم تا كرد يبازنگر دياسات نظر
 كه شودتر  يغن يكارآموز اهداف به يابيدست امكان نظر
  . نشد مشاهدهها  افتهي نيا مشابه موجود سوابق در
به  يابيارزش و آموزش روش بودن نو مطالعه نيا در

 رشته نيا يحت و دانشكده از گروه نيا در بوك الگ وسيله
 امكان نداشتن اين پژوهش بود. مثبت نكات از كشور در
 تكرار يبرا كم زمان و دوگروه در يتصادف كامالً كيتفك

 يها روش از استفاده با برنامه يابيارزش انجام و پژوهش
 و دياسات اكثر نبودن آشنا نيهمچن ،يابيارزش نينو

 شمار به ضعف نكات از ها روش نيا با انيدانشجو
  . رود مي

  
  گيري نتيجه
 و آموزش يبرا ينيبال يها مهارت ثبت دفترچه از استفاده
 تيريمد انيدانشجو عرصه در كارآموزان يابيارزش

 شيافزا و زشيانگ جاديا ضمن، يدرمان يبهداشت خدمات
 يآموزش نديفرآ در كساني روش انيدانشجو تيرضا

 به يابيدست در يول كند مي فراهم را عرصه در يكارآموز
 و دارد يبازنگر به ازين يريادگي يها اقلحد و اهداف تمام
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  . باشد يترم عيوس مطالعات انجام مستلزم آن كارگيري به
 به انيدانشجو يابيارزش و آموزش ابتدا شود مي شنهاديپ

  يابيارزش ،تكرار دوره چند در )بوك الگ( ديجد روش
 به موجود امكانات از استفاده با سپس و شود يبازنگرو

 مقاطع ريسا و تيريمد انيدانشجو يها يكارآموز ريسا
  . دينما دايپ سوق يدكتر و ارشد يكارشناس جمله از
  

  قدرداني
 دانشكده دياسات و عرصه در يكارآموز انيدانشجو از
 شركت طرح نيا در كه يپزشك رساني اطالع و تيريمد

 دكتر، يعلو دكترآزاده، يسيرئ احمدرضا دكتر، نمودند
 كوين دكتر، يجواد هيمرض دكتر، يسجاد سادات هيحان
 فروزان، انيفرهاد بايفر، يوسفي رضايعل دكتر، يماني
، داشتند يهمكار طرح نيا با كه يزانيعز هيكل و يينايس

 توسعه و مطالعات تيريمد يپژوهش يشورا اعضاء
 علوم دانشگاه يپژوهش معاونت و يپزشك آموزش
 293146 شماره با را طرح نيا كه اصفهان يپزشك

 كمال بودند عهدار را طرح را آن يمال تيحما و مصوب
  . ميدار را تشكر
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Abstract 
 
Introduction: One of the strongest tools for teaching and evaluation of students, especially medical students 
and related fields is Logbook. The aim of this research was to design, implement and measure teachers and 
students’ satisfaction with the logbook in the field training 2 course for health services management 
undergraduate students. 
Methods: This descriptive study was performed on 44 health service management undergraduate students 
and six faculty members of field training at School of Management and Medical Information, Isfahan 
University of Medical Sciences in 2015. Participants were selected through census method. The research 
consisted of two stages: design and implementation of the logbook, and satisfaction survey through a 
researcher-made questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Mann-Whitney and Chi-
square tests.  
Results: In the first stage, a 21 section logbook was developed for field training and implemented with a 
group of 22 students; results were then compared with the control group. The mean score of faculty 
members’ satisfaction with the conventional method was 38± 4.6 and with the logbook method was 36.7±8.1; 
the difference was statistically insignificant using the Mann-Whitney test (P=0.87). The mean score of 
students’ satisfaction with the conventional method was 37.8± 6.3 and with the logbook method was 41.6±8 
and the difference was significant (P=0.047, Z=175.5).  
Conclusion: Using the logbook for teaching and evaluation of field training for health services management 
undergraduates while motivating students and increasing their satisfaction, provides a consistent method in 
the educational process of field training. However, in order to achieve all of the goals and minimum learning 
essentials, the logbook should be reviewed and further investigated for implementation. 
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