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 مقاله پژوهشی 

 

 یابیاز ارزش ینیبال انیو مرب یپرستار انیدانشجو دگاهید

  بوکالگ یبر مبنا 

 

 یانیبابا لییکای، می، مهشاد حسن سرور*انی، زهرا فتوکیمیزاده، هنگامه کرینخع رمالکیام

 

 

 چكيده

 انیو مرب انیدانشجو دگاهید یررسب دارند. مطالعه حاضر با هدف بوکالگو ارائه  لیدر تکم اریبس یهاچالش ان،یو دانشجو دیاساتمقدمه: 

 ام شد.انج 1399-1400 یلیدوم تحص مسالیدر ن بوکالگ یبر مبنا یابیرامسر از ارزش یدانشکده پرستار یپرستار

در حال  یپرستار انیدانشجو هیانجام شد. جامعه پژوهش، کل 1399-1400یلیدوم تحص مسالیمقطعی در ن یفیمطالعه توص نیاها: روش

 یواحد کارآموز یپرستار یبمر 10و  یپرستار ینفر دانشجو 85رامسر بودند.  یشاغل به کار در دانشکده پرستار ینیبال انیو مرب لیتحص
از  انیدانشجو دگاهید"ساخته محقق یهااطالعات از پرسشنامه یآوروارد مطالعه شدند. جهت جمع یاربه روش سرشم یجراح-یداخل
 اسکوئر انجام شد.  یاکو مستقل و  یزوج یت یها با آزمون هاداده لیاستفاده شد. تحل "یو روش سنت بوکالگ یبرمبنا یابیارزش

 و یمندتیرضا ،یابیارزش ب،یترت ورا در ابعاد نظم  یدارا، تفاوت معنبوکالگدر مورد استفاده از  انیو دانشجو انیمرب دگاهیدنتايج: 

 P36/5-=t ,=001/0) ودب انیاز دانشجو ترشبی یابارزشی و بیدر ابعاد نظم و ترت انیمربدیدگاه نمرات  نیانگینشان داد. م مهارت بالینی

; 001/0=,P 38/4-=t.) بود انیاز دانشجو ترشیان بیدر مرب بوکالگ یوهیبه ش یابارزشی با ینبالی مهارت و یمندتینمره رضا نیانگیم 

(002/0 , P=27/3-=t ; 001/0=,P06/4-=tدانشجو .)بر کار آنان  انیمرب ترشیباعث نظارت ب بوکالگز امعتقد بودند که استفاده  انی

  (.P 8/1-=t , =077/0) آنان ندارد ینیبر عملکرد بال یتأثیر(، اما P 17/4=t ,=001/0) شده

 یابیمثبت تر ارز انیشجونسبت به دان مورد انتظار، یامدهایرا جهت تحقق پ یسنت وهینسبت به ش بوکالگ تیاولو د،یاساتگيري: نتيجه

  بوکالگ نیدر تدو انیانشجودباشد، استفاده از نظر  انیدانشجو یریادگی یازهایبرطرف کننده ن دیبا بوکالگکه  ییکردند. از آنجا

 موثر باشد. انیدانشجو لکردو عم تیتواند در بهبود رضایم

 

 یپرستار انیدانشجو ،ینیبال انی، مرببوکالگ ،یابیارزشهای کلیدی: واژه
 463تا  455 (:46)21؛ 1400 آذر مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
 مقدمه 

                                                 
 یهامراقبت قاتی(، مرکز تحقاری)دانش انیدکتر زهرا فتوک نویسنده مسؤول: *

. رانیبابل، بابل، ا یپژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ،یپرستار
zfotoukian@yahoo.com  

پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم  ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم زاده،ینخع رمالکیام

(؛ amirmaleknakhaeizadeh164@gmail.com. )رانیپزشکی بابل، بابل، ا

پژوهشکده سالمت،  ،یپرستار یمراقبت ها قاتی(، مرکز تحقی)مرب یمیهنگامه کر

. رانیبابل، بابل، ا یدانشگاه علوم پزشک

و از  یبخش در آموزش پرستارین ترمهم، ینیآموزش بال

(hengamehkarimister@gmail.com؛ مهشاد حسن سرور)یدانشجو ،ی 

پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،  ،یدانشجوئ قاتیتحق تهیکم ،یپرستار

 ،یانیبابا لیکائی(، مmahshad.hasansorodii@gmail.com. )رانیبابل، ا

پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم  ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یدانشجو

 (.mikailbabayani@gmail.com. )رانیبابل، بابل، ا زشکیپ

 3/8/400: ، تاریخ پذیرش28/7/400، تاریخ اصالحیه: 24/5/400تاریخ دریافت مقاله: 
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در عملکرد  تی(.کسب صالح2و1)است آن نفکیال یاجزا

بستر  کیدر  نیو تمر ییبایشک، مستلزم صرف زمان ینیبال

به  لین یبرا نهیبه یهامناسب است. استفاده از روش

در عرصه  لیدخ یهاتمام بخش یبرا، یاهداف کارآموز

 نینو یها(. در روش3)است فهیوظ کی یآموزش پزشک

استفاده از کارنامه عملکرد متداول ، یابیآموزش و ارزش

 یابیآموزش و ارزش یابزارهاترین یاز قو یکیاست که 

 یهاحداقل یدفترچه حاو کی بوکالگاست. انیدانشجو

 یهایریادگیشده و ثبت  یزیآموزش برنامه ر یالزم برا

و نحوه انجام کار توسط  اناست که با ذکر زم یعمل

 یابیو ارزش شیو با نظر استاد مربوطه پا لیتکم رندهیادگی

درصد  77نشان داد که ای مطالعه جی(. نتا5و4شود)می

 یناراض بوکالگ یبرمبنا یابیاز ارزش، انیدانشجو

 انیدرصد دانشجو 9/5تنها ، (. در مطالعه حسینی6هستند)

، (. اما در مطالعه آژ7بودند) یراضکامالً  بوکالگاز روش 

دفترچه ثبت »دانشجویان مامایی از تیرضا زانیم

و  ی(. در مطالعه گل مکان8بود)  %7/85 «ی بالینیهامهارت

را روش  بوکالگاکثر دانشجویان استفاده از ، همکاران

 سودمندی جهت رفع ابهامات مرتبط با ارزشیابی

نشان داد که  یگریمطالعه د جی(. نتا9دانستند)می 

 ینیمهارت بال یباعث ارتقا، بوکالگبا  یابیارزش

(. در مطالعه کرمپوریان 10شود)می یپرستار انیدانشجو

رضایت  نیالگ بوک دربال کارگیریبهاکثر دانشجویان از 

ی مندرضایت زانیم، یزی(. در مطالعه عز11داشتند)

نمره ترین نییدرصد بود. پا 5/58، بوکالگاز  انیدانشجو

نمره  نیو باالتر یعالقمندی طهیبه ح مربوطی مندرضایت

(. در 12بود) یمطابقت با اهداف آموزشی طهیمربوط به ح

دانش و  یباعث ارتقا استفاده از الگ بوک، یمطالعه لطف

(. 13مهارت دانشجویان پرستاری در بخش زنان شده بود)

مطالعه عسگری و همکاران  جینتا، فوق یهاافتهیبرخالف 

 یهادستیابی به کلیه اهداف و الزمه انامک ،نشان داد

(. در مطالعه 14شود)نمی محقق بوکالگیادگیری با روش 

ین علل استفاده از الگ بوک ترمهماساتید ، همکاران و ینجف

، را افزایش توانایی دانشجویان در انجام امور بالینی

افزایش آگاهی در زمینه مطالب تئوری مرتبط با بالین و 

 (.15نگرشی دانشجو ذکر کرده بودند) یهامهارتافزایش 

 نیرا در بال یادیز یواحدها یپرستار انیدانشجو

است  یابیو ارزش یتیهدای برنامه کی بوکالگگذرانند.می

اول و دوم سال  مسالیو از ن رانیدر ا ریکه چند سال اخ

رامسر مورد  یدر دانشکده پرستار 97-98 یلیتحص

با ، انیو دانشجو دیاستفاده قرار گرفته است. اما اسات

و ارائه آن مواجه هستند.  لیتکم جهت یادیز یهاچالش

در ارتباط  یضیضد و نق جینتا، بر متون یبراساس مرور

 ینیو عملکرد بال یمندرضایتبر  بوکالگ تأثیربا 

نشان داده است. از  یعلوم پزشک یهارشته انیدانشجو

در دانشکده  رایاخ یابیارزش وهیش نیا گرید یسو

حاضر با  عهمطاللذا  رامسر در حال اجرا است یپرستار

 یپرستار انیو مرب انیدانشجو دگاهید یهدف بررس

 بوکالگ یبر مبنا یابیرامسر از ارزش یپرستاردانشکده 

 انجام شد.

 

 هاروش

 انیدانشجو، یاز نوع مقطع یفیمطالعه توص نیدر ا

وارد  یبه روش سرشمار لیشاغل به تحص یپرستار

 یپرستار انیورود شامل دانشجو یارهایمطالعه شدند. مع

 یابیارزش، یلیترم تحص کیکه حداقل  ینیبال انیو مرب

را تجربه کرده باشند.  یسنت یابیو ارزش بوکالگ یبرمبنا

 ینیبال یمرب 10دانشجو و  85 شامللذا جامعه پژوهش 

 ییرامسر بود. ازآنجا یشاغل به کار در دانشکده پرستار

انجام  1400-99 یلیدوم سال تحص مسالیمطالعه در ن که

 8، 6، 4 یهاترم انیدانشجو، مسالین نیو در ا شد

، یداخل ی)واحدها یجراح-یداخل یکارآموز یواحدها

( را بر زیالید، وی یسای ، وی یس یس، اورژانس، یجراح

گذرانده بودند. لذا جامعه پژوهش شامل  بوکالگ یمبنا

آنان  ینیبال انیو مرب 8، 6، 4 یهاترم انیدانشجو یتمام

در پژوهش شرکت نکردند. لذا  انینفر از دانشجو 20بود. 
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 یمرب 10و  یپرستار یدانشجو 65نفر ) 75، حجم نمونه

 درصورت( بود. یجراح-یداخل یواحد کارآموز یپرستار

آن نمونه از ، هاسوم پرسشنامه کیاز  شیب لیعدم تکم

قرار  لیو اطالعاتش مورد تحل ندشدمی مطالعه خارج

 نگرفت. 

 یبود که در روز اول واحدها بیترت نیروش کار بد 

کار با ی نحوهی درباره، یجراح-یداخل یکارآموز

شد. می الزم ارائه حاتیتوض انیدانشجو یبرا بوکالگ

شد. در می قرار داده انیدانشجو اریدر اخت بوکالگسپس 

اطالعات روزانه توسط دانشجو در ، یمدت کارآموز یط

 کبو گالشد. می تأیید انیمرب طدرج و توس بوکالگ

 لـسرفص سساابر یجراح-یداخل یکارآموز یواحدها

 شیزموآ یهازنیاو  تخانهوزار فطراز  هدـشارائه 

 یاـعضا طـتوس، بالینی یاـهشـبخدر  ننشجویادا

رامسر  یپرستار ـکدهنشدا ریتاـپرس وهگر علمیتأهی

، یشده بود. پس از اتمام کارآموز نیو تدو یطراح

  یبرمبنا یابیاز ارزش انیدانشجو دگاهید سشنامهپر

 انشانیو مرب انیتوسط دانشجو یو روش سنت بوکالگ

مصادف با  یریزمان نمونه گاین که شد. با توجه به  لیتکم

و  یکاهش خطر آلودگ یلذا برا، بود 19 دیکوو یدمیاپ

 به صورت هاپرسشنامه، هاتر به نمونهراحت یدسترس

. در مطالعه حاضر از دش لیو تکم هیته نیآنال

 استفاده شد:  هاداده یجهت جمع آور ریز یهاپرسشنامه

 یپرسشنامه حاو نی: ایپرسشنامه مشخصات فرد -الف

 یو بخش کارآموز یلیترم تحص، جنس، سن یرهایمتغ

 . است

 یبرمبنا یابیاز ارزش انیدانشجو دگاهیپرسشنامه د -ب 

 انیدانشجو دگاهید ی: جهت بررسیو روش سنت بوکالگ

از دو  یو سنت بوکالگ یبر مبنا یابیاز ارزش یپرستار

از  کیهر  یبرا سؤال 19 یپرسشنامه مشابه حاو

 6استفاده شد. هر پرسشنامه شامل  یابیارزش یهاروش

نظم و ، (سؤال 3 نظارت)، (سؤال 4) یریادگیو  زهیانگی حیطه

 یمندرضایت، (سؤال 3) یابیارزش، (سؤال 2) بیترت

 ،باز پاسخ سؤال( و یک سؤال 4) هامهارت یارتقا، (سؤال3)

به  کرتیلای درجه 3 اسیمق به صورتپرسشنامه  نی. ااست

 ی( نمره گذار0)ریخ و (1)یتاحدود، (2) یبل صورت

. است ریمتغ 0-38 زشود. دامنه نمرات پرسشنامه امی

پرسشنامه  نی. ااست ترکم یمندرضایت انگریتر بنمرات کم

 یواحد کارآموز یو همکاران برا یزیدر مطالعه عز

(. در 12شد) تأیید 79/0 ییایپا بیبا ضر یروانپرستار

و محتوا )به روش  یصور ییروا زیحاضر ن یمطالعه

 شکدهدان یعلم اتیه ینفر از اعضا 10( توسط یفیک

، ییایپا نییشد. جهت تع تأییدو  یرامسر بررس یپرستار

مقطع  یپرستار یدانشجو 20 اریدر اخت هاپرسشنامه

-یداخل یهابیماری یواحد کارآموز یبرا یکارشناس

 یآزمون مجدد در فاصله زمان -با روش آزمون یجراح

 تأیید 82/0کرونباخ  یآلفا بیدو هفته قرار گرفت و با ضر

 شد.

 SPSSر افزاوارد نرم هاداده، اطالعات یآورپس از جمع

Version 22.0. Armonk, NY به منظور آزمون شد .

 رنوفیاسم-از آزمون کولموگوف عینرمال بودن توز

 t یهااز آزمون، نرمال بودن نییاز تع استفاده شد. پس

و  انیمرب دگاهینمرات د نیانگیم سهیمستقل جهت مقا

 یزوج یآزمون ت و ینیبال یابیارزش وهیاز ش انیدانشجو

 یهاوهیهرگروه از ش دگاهینمرات د نیانگیم سهیمقا یبرا

از  رهایمتغ نیارتباط ب نییتع یاستفاده شد. برا یابیارزش

از  ترکم یمعناداراسکوئر استفاده شد. سطح  یآزمون کا

 نظر گرفته شد.  در 05/0

 تهیکسب مجوز از کم، پژوهش نیا یمالحظات اخالق از

 بابل یاخالق دانشگاه علوم پزشک

(IR.MUBABOL.HRI.REC.1400.156)،  کسب مجوز

، رامسر یانجام پژوهش از دانشکده پرستار یالزم برا

و  هاآگاهانه از نمونه تیاخذ رضا، یاصل رازدار تیرعا

 بود. هاعدم درج نام مشارکت کنندگان در پرسشنامه

 

 نتايج
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 یمرب 10و  ی پرستاریدانشجو 85جامعه پژوهش شامل 

 20رامسر بود.  یشاغل به کار در دانشکده پرستار ینیبال

 65در پژوهش شرکت نکردند. لذا  انینفر از دانشجو

در مطالعه شرکت کردند. باتوجه به  مربی 10دانشجو و 

آنالین تکمیل شده بود و  به صورت هاپرسشنامهاین که 

ی پرسشنامه، تسؤاالی دهی به همهصورت پاسخ تنها در

دهی به لذا درصد پاسخ، شدمی تکمیل شده ارسال

 مورد 75ی اطالعات همه و درصد بود 100 هاپرسشنامه

-27سنی دانشجویان ی ودهتحلیل آماری قرار گرفت. محد

 31درصد( زن و  7/55)نفر 39سال بود.  18

، 8( ترم %9/36نفر) 24درصد( مرد بودند. 3/44نفر)

بودند.  4( ترم %8/30نفر ) 20و  6( ترم %3/32نفر)21

سال  33-58جراحی -سنی مربیان گروه داخلیی محدوده

 بود و همه آنان زن بودند. 

اسمیرنوف نشان داد که توزیع -نتایج آزمون کولموگروف 

نمرات نرمال است. لذا از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل 

ی را معناداراستفاده شد. نتایج آزمون تی اختالف  هاداده

بین دیدگاه دانشجویان درمورد دو شیوه ارزشیابی در 

(. P=001/0ی نشان داد )مندرضایتو  ابعاد نظارت

گیری شیوه سنتی برای ارزشیابی کاربهاز  ویاندانشج

 داشتند بوکالگی نسبت به تربیشرضایت 

(007/0=P این در1()جدول .) ست که براساس ا حالی

 در ایجاد نظم و ترتیب بوکالگاستفاده از ، دیدگاه مربیان

(004/0=p) ،ارزشیابی (001/0=p) ،یمندرضایت 

(001/0=pو ارتقای عملکرد بالینی ) (001/0=p نقش )

 (. 2تری نسبت به روش سنتی داشت)جدول مؤثر

 

ی ارزشیابی توسط الگ بوگ بر مبنای هامقایسه میانگین و انحراف معیار دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به روش: 1جدول 

 ی مورد بررسیهاحیطه

 هاحیطه
 سنتی بوکالگ

 tآزمون  pمقدار 
 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

 -86/1 066/0 16/4±19/2 49/3±32/2 انگیزه و یادگیری

 17/4 001/0 67/2±88/1 98/2±78/1 نظارت

 -35/1 18/0 84/1±21/1 53/1±32/1 نظم و ترتیب

 -67/1 099/0 36/2±81/1 86/1±64/1 ارزشیابی

 -8/2 007/0 9/2±01/2 2±78/1 یمندرضایت

 -8/1 077/0 81/3±37/2 24/3±99/1 مهارت بالینی

 -62/1 1/0 98/19±84/9 27/17±81/9 ی کلیمندرضایت

  

 .مقایسه میانگین و انحراف معیار دیدگاه مربیان بالینی نسبت به روش ارزشیابی بالینی در مربیان: 2جدول 

 روش ارزشیابی

 هاحیطه

 سنتی بوکالگ
 tآزمون  pمقدار 

 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

 -1/0 92/0 5±7/2 9/4±1/1 انگیزه و یادگیری

 65/0 52/0 8/3±89/2 5/2±58/1 نظارت

 88/3 004/0 2±41/1 3/3±15/1 نظم و ترتیب

 58/7 001/0 3/2±05/1 4/4±34/1 ارزشیابی

 46/5 001/0 5/2±97/0 4/4±34/1 یمندرضایت

 77/5 001/0 1/2±1/1 3/5±41/1 مهارت بالینی

 51/1 16/0 8/17±3/9 5/25±82/6 ی کلیمندرضایت
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دیدگاه مربیان و دانشجویان در مورد ، براساس نتایج

ی را در ابعاد نظم و معنادارتفاوت ، بوکالگاستفاده از 

نشان داد. و مهارت بالینی ، یمندرضایت، ارزشیابی، ترتیب

( در بعد نظم و 3/3±15/1میانگین نمرات دیدگاه مربیان )

نتایج  و ( بود53/1±32/1) از دانشجویان تربیشترتیب 

 نشان دادرا  آماری  معناداراختالف ، مستقل tآزمون 

(001/0=P همچنین .)انیمرب دیدگاه نمرات نیانگیم 

 انیاز دانشجو تربیشارزشیابی  بعد در(34/1±4/4)

 معناداراختالف ، مستقل tنتایج آزمون. بود( 64/1±86/1)

 تأثیرآماری بین نمره دیدگاه مربیان و دانشجویان از 

بر ارزشیابی دانشجویان  بوکالگارزشیابی بر مبنای 

ی و مهارت مندرضایت(. میانگین نمره P-001/0) نشان داد

در مربیان  بوکالگبالینی با ارزشیابی بر مبنای 

از دانشجویان  تربیش( 3/5±41/1و  2/6±8/21)

 آزمون جیابراساس نت و ( بود24/3±99/1و  01/7±77/12)

t 002/0) مشاهده شد یآمار معناداراختالف ، مستقل=P  و

001/0=P)یریادگیو  زهی. اما در رابطه با ابعاد انگ 

(065/0=P( و نظارت )39/0=Pا )معنادارتفاوت  نی 

 .(3)جدول نبود

 

 بوکالگدیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای مقایسه : 3جدول 

 هاحیطه
 اختالف دانشجو مربیان

 
 tآزمون  pمقدار 

معیار انحراف±میانگین معیار انحراف±میانگین  

 -87/1 065/0 -4/1±75/0 49/3±32/2 9/4±1/1 انگیزه و یادگیری

 88/0 39/0 48/0±54/0 98/2±78/1 5/2±58/1 نظارت

 -38/4 001/0 -76/1±4/0 53/1±32/1 3/3±15/1 نظم و ترتیب

 -36/5 001/0 -53/2±47/0 86/1±64/1 4/4±34/1 ارزشیابی

 -06/4 001/0 -4/2±59/0 2±78/1 4/4±34/1 یمندرضایت

 -01/4 001/0 -05/2±51/0 24/3±99/1 3/5±41/1 مهارت بالینی

 -27/3 002/0 -62/7±33/2 77/12±01/7 8/21±2/6 پرسشنامه کلینمره 

 

در مورد  انیو دانشجو انیمرب دگاهید، جیبراساس نتا

 نیانگیرا نشان داد. م یمعنادارتفاوت ، رزشیابی سنتیا

 بترتی و نظم بعد در( 3/3±15/1) انیمرب دیدگاهنمرات 

نمره  نیانگی. مبود( 53/1±32/1) انیاز دانشجو تربیش

در  بوکالگ اب یابیارزش مهارت بالینی درو  یمندرضایت

 انیاز دانشجو تربیش( 1/2±1/1 و8/16±95/8) انیمرب

 tآزمون جنتای براساس. بود( 81/3±37/2و 44/3±1/15)

مربیان و دیدگاه نمره  نیب یآمار معناداراختالف ، مستقل

 یابیارزشی دانشجویان در بعد مهارت بالینی در شیوه

(. اما در رابطه P=028/0و  P=027/0) مشاهده شدسنتی 

نظم ، (P=1/0( نظارت )P=37/0) یریادگیو  زهیبا ابعاد انگ

ی مندرضایتو ، (P=9/0ارزشیابی )، (P=75/0و ترتیب )

(53/0=P )(4)جدول نبود معنادارتفاوت  نیا. 

 

 مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی سنتی: 4جدول 

 هاحیطه
 دانشجو استاد

 tآزمون  pمقدار  اختالف میانگین
 معیار انحراف±میانگین معیار انحراف±میانگین
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 -92/0 37/0 -83/0±89/0 16/4±19/2 5±7/2 انگیزه و یادگیری

 -62/1 1/0 -12/1±69/0 67/2±88/1 8/3±89/2 نظارت

 -32/0 75/0 -15/0±47/0 84/1±21/1 2±41/1 نظم و ترتیب

 11/0 9/0 069/0±59/0 36/2±81/1 3/2±05/1 ارزشیابی

 62/0 53/0 407/0±65/0 9/2±01/2 5/2±97/0 یمندرضایت

 23/2 028/0 71/1±76/0 81/3±37/2 1/2±1/1 مهارت بالینی

 -57/0 027/0 -63/1±84/2 1/15±44/3 8/16±95/8 کلینمره 

 

دانشجویان از ارزشیابی نتایج نشان داد که بین دیدگاه 

، (P=45/3=F ; 61/0 ) با متغیرهای سن بوکالگبرمبنای 

 (p ;32/3=F=12/0وترم تحصیلی)(،=P3/2Z;=92/0جنس)

آماری و با متغیر بخش ارتباط  معنادارارتباط غیر

، جینتا. براساس (P 4/5=F; =002/0) ی وجود داردمعنادار

 یرهایبا متغ ی سنتیابیاز ارزش انیدانشجو دیدگاه نیب

 بخشو  (=P3/4Z;=12/0) جنس (،P15/4=F;=27/0) سن

(085/0=; p 4/2=F.) ر یو با متغ معنادارریغ یارتباط آمار

 P ;=008/0) شتوجود دا یمعنادارارتباط  تحصیلیترم 

02/2=F).  

 

 بحث

پرستاری  انیدانشجودیدگاه  یبررساین مطالعه با هدف 

 انجام شد. بوکالگ یبر مبنا یابیاز ارزشو مربیان بالینی 

نتایج نشان داد که دو گروه دیدگاه متفاوتی نسبت به 

و سنتی داشتند. دانشجویان  بوکالگارزشیابی به روش 

 تربیشباعث نظارت  بوکالگمعتقد بودند که استفاده از 

 وهیش یریگبه کارشود. آنان از می نانآبر کار  انیمرب

 بوکالگنسبت به  یتربیش تیرضا یابیارزش یبرا یسنت

، انیمرب دگاهیکه براساس د ستا یحال در نیداشتند. ا

مهارت  یو ارتقا، بینظم و ترت جادیدر ا بوکالگاستفاده از 

ه . بداشت ینسبت به روش سنت یترمؤثرنقش  بالینی

ی نسبت به ارزشیابی به تربیشعالوه مربیان رضایت 

داشتند. این یافته قابل قیاس با نتایج  بوکالگی شیوه

. نتایج مطالعه نجفی و همکاران نشان است مطالعه دیگران

را بدلیل ایجاد نظم  بوکالگاستفاده از ، داد که اغلب اساتید

افزایش آگاهی دانشجو از ، و انسجام در فعالیت آموزشی

ی انگیزشی هامهارتایجاد انگیزه و بهبود ، اهداف آموزشی

 مؤثری بالینی دانشجویان هامهارتدانشجویان و ارتقای 

از نیمی از  ترکم، که در مطالعه آنان دانند. در حالیمی

موافق  بوکالگی به شیوه دانشجویان با ارزشیابی

بیش از نیمی از ، (. در مطالعه کمالی و همکاران15بودند)

مربیان و دانشجویان اظهار داشتند که ارزشیابی برمبنای 

(. 16شود)می باعث ارتقای مهارت بالینی دانشجو بوکالگ

اکثر دانشجویان بیان ، در مطالعه گل مکانی و همکاران

روش سودمندی ، بوکالگ کردند که ارزشیابی به روش

(. در مطالعه 9)است درخصوص رفع ابهامات ارزشیابی

 بوکالگمطابقت ، درصد دانشجویان مامایی 8/61، حسینی

درصد  9/5کردند. اما تنها  تأییدبا اهداف آموزشی را 

رضایت  بوکالگدانشجویان از ارزشیابی بر مبنای 

 یابیرزشنشان داد که ا یگریمطالعه د جینتا(. 7داشتند)

 انیدانشجو ینیبال مهارت یباعث ارتقا، بوکالگرمبنای ب

مطالعه عسگری و همکاران  جی(. نتا10شود)می یپرستار

استفاده از الگ بوک سبب ایجاد انگیزه و اگرچه  ،نشان داد

اما امکان دستیابی به ، شودمی افزایش رضایت دانشجویان

 محققین روش یادگیری با ا نیازهای کلیه اهداف و

 بوکالگدهد که می نتایج این مقاالت نشان(. 15شود)نمی

یک روش منظم و قابل اجرا است. اما دالیلی مانند سختی 

دانشجویان باعث کاهش رضایت آنان برای  بوکالگتکمیل 

ایده  بوکالگ سویی دیگر (. از19تا17شود)می از این شیوه
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قابل قبول دانشجویان باشد و بتواند عملی و ، آل باید ساده

به جمع آوری سریع و دقیق اطالعات مرتبط جهت تحلیل 

(. با 20بموقع و بازخورد دانشجویان و مربیان کمک نماید)

دانشجویان از ارزشیابی  تربیشتوجه به نارضایتی 

توان نتیجه گرفت که در حال حاضر می بوکالگبرمبنای 

نیاز به ، ادگی و مقبولیتبدلیل نداشتن س هابوکالگ

 بازنگری دارند. 

نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان با متغیر بخش 

ت قابل قیاس با نتایج مطالعا هاارتباط وجود دارد. این یافته

استفاده از الگ بوک باعث ، لطفیدر مطالعه دیگر است. 

مهارت دانشجویان پرستاری در بخش ارتقای دانش و 

کمتر از ، وهمکاران یر مطالعه نجفد(. 13)دشده بو زنان

را در کارآموزی  بوکالگکاربرد نیمی از دانشجویان 

 نظره ب (.15)دانستندمی یدجراحی مف-واحدهای داخلی

تر یبه نظارت جد ازین بوکالگرسد که استفاده از می

نشان داد که ای مطالعه جیکه نتا یدارد. به طور انیمرب

با  انیمرب تربیشباعث تعامل  انیمرب ییو راهنما قیتشو

بازخورد  یبرا یمناسب یشده و فضا انیدانشجو

 (.8شود)می انیتوسط مرب انیدانشجو یابیارزش

از شیوه  دیدگاه دانشجویان نبینشان داد که  جینتا 

به طوری ترم ارتباط وجود دارد.  ریمتغبا  ارزشیابی بالینی

ی از تربیشرضایت ، ترنییپا یهاترم انیدانشجوکه 

گر این یافته با نتایج مطالعات دی .داشتند بوکالگکاربرد 

بین ترم و میزان ، مطابقت ندارد. در مطالعات دیگر

ارتباط معناداری وجود  بوکالگی از مندرضایت

متفاوت بودن ویژگی ، (. دلیل این مغایرت15و14نداشت)

 نمونه مطالعه حاضر با مطالعات دیگر باشد. 

پرستاری  انجامعه پژوهش مطالعه حاضر  دانشجوی

-1400شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 هاافتهی یریپذمیاند بر تعمتومی جینتا نیابود.  1399

 پژوهش محسوب یهاتیباشد که از محدود گذارتأثیر

حجم نمونه ، ی مطالعه حاضرهاازدیگر محدودیتشود. می

شود می . پیشنهاداست یک دانشکدهکم و اجرای مطالعه در 

ضمن بازنگری در کیفیت و محتوای ، در مطالعات آتی

بر  بوکالگ تأثیربرای ای مداخلهای مطالعه، بوکالگ

 عملکرد بالینی انجام شود. 

این مطالعه جزء نخستین مطالعاتی است که دیدگاه 

ی هادانشجویان پرستاری و مربیان را درباره شیوه

و روش سنتی را مورد مقایسه  بوکالگارزشیابی برمبنای 

 شود. می دهد و این از نقاط قوت مطالعه محسوبمی قرار

 

 گيرينتيجه

و  بوکالگضروت استفاده از ، بر اساس نتایج اساتید

نسبت به ارزشیابی سنتی را جهت تحقق  بوکالگاولویت 

بت تر نسبت به دانشجویان مث، پیامدهای مورد انتظار

بودند که نظارت  ارزیابی کردند. دانشجویان اگر چه معتقد

اما در  ،بهتر از شیوه سنتی است بوکالگاساتید با شیوه 

ی داشتند. تربیشمجموع از شیوه ارزشیابی سنتی رضایت 

ی باید برطرف کننده نیازهای یادگیر بوکالگاز آنجایی که 

و  بوکالگلذا بازنگری در محتوای ، دانشجویان باشد

تواند به می بوکالگاستفاده از نظر دانشجویان در تدوین 

 مؤثر بهبود رضایت و عملکرد دانشجویان با الک بوک

با هدف  یآموزش یهاکارگاه یعالوه برگزارهبباشد. 

و  بوکالگبه روش  یابیدر ارزش دیاسات یتوانمندساز

 شود. می هیتوص زین یآموزش نینو یهاروش ریسا

 

 قدرداني

 724133665این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره 

از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  25/3/1400مصوب 

 مرـمحت تـنومعااز  نندگاـنویس. است علوم پزشکی بابل

همکاری و بابل  پزشکی معلو هنشگاآوری دافنو  تاـتحقیق

و  تشکر پرسشنامهها تکمیل ن جهتنشجویادااساتید و 

 آورند.می عمله قدردانی ب
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The Perspective of Nursing Students and Clinical Instructors from 

Logbook-based Evaluation  
 

Amirmalek Nakhaeizadeh1, Hengameh Karimi2, Zahra Fotokian3, Mahshad Hasansoroori4, 

Mikaeil Babayani5 
 

Abstract 

 
Introduction: Instructors and students have many challenges in completing and presenting logbooks. This 

study endeavored to investigate the views of nursing students and instructors of Ramsar School of Nursing on 

logbook-based evaluation.  

Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in the second semester of the academic year 

2020-2021. The study population was all nursing students studying and clinical instructors working in Ramsar 

School of Nursing. Seventy-five individuals (65 nursing students and 10 nursing instructors of the internal 

medicine-surgery internship unit) were included in the study by census method. The researcher-made 

questionnaire on the perspective of nursing students of logbook-based and traditional method evaluation were 

used for data gathering. Data analysis was performed using paired and independent t-test and Chi-square.  

Results: The perspective of nursing students and clinical instructors about the use of logbooks showed a 

significant difference concerning order, evaluation, satisfaction, and clinical skills. The mean scores of the 

perspective of instructors in the dimensions of order and evaluation were higher than students (t=-4/38, 

p=0.001; t=-5/36, p=0/001). The instructors’ mean score of satisfaction and clinical performance with 

logbook evaluation was more than students (t=-4/06, P=0.001 vs. t=-3/27, P=0.002). Students believed that 

the use of logbooks led to more supervision of instructors over their work (t=4/17, P =0.001), but it did not 

affect their clinical performance (t=-1/8, P= 0.077). 

Conclusion: The clinical Instructors evaluated the priority of the logbook over the traditional method to 

achieve the expected outcomes more positively towards the students. Because the logbook should meet the 

learning needs of students, using students' opinions in compiling the logbook can be effective in improving 

student satisfaction and performance. 
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