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چكيده
مقدمه :اساتید و دانشجویان ،چالشهای بسیار در تکمیل و ارائه الگبوک دارند .مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و مربیان
پرستاری دانشکده پرستاری رامسر از ارزشیابی بر مبنای الگبوک در نیمسال دوم تحصیلی  1399-1400انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی در نیمسال دوم تحصیلی 1399-1400انجام شد .جامعه پژوهش ،کلیه دانشجویان پرستاری در حال
تحصیل و مربیان بالینی شاغل به کار در دانشکده پرستاری رامسر بودند 85 .نفر دانشجوی پرستاری و  10مربی پرستاری واحد کارآموزی
داخلی-جراحی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای محققساخته "دیدگاه دانشجویان از
ارزشیابی برمبنای الگبوک و روش سنتی" استفاده شد .تحلیل دادهها با آزمون های تی زوجی و مستقل و کای اسکوئر انجام شد.
نتايج :دیدگاه مربیان و دانشجویان در مورد استفاده از الگبوک ،تفاوت معناداری را در ابعاد نظم و ترتیب ،ارزشیابی ،رضایتمندی و
مهارت بالینی نشان داد .میانگین نمرات دیدگاه مربیان در ابعاد نظم و ترتیب و ارزشیابی بیشتر از دانشجویان بود (t=-5/36, P=0/001
; .)t=-4/38 ,P=0/001میانگین نمره رضایتمندی و مهارت بالینی با ارزشیابی به شیوهی الگبوک در مربیان بیشتر از دانشجویان بود
( .)t=-4/06,P=0/001 ; t=-3/27 , P=0/002دانشجویان معتقد بودند که استفاده از الگبوک باعث نظارت بیشتر مربیان بر کار آنان
شده ( ،)t=4/17 , P=0/001اما تأثیری بر عملکرد بالینی آنان ندارد (.)t=-1/8 , P=0/077
نتيجهگيري :اساتید ،اولویت الگبوک نسبت به شیوه سنتی را جهت تحقق پیامدهای مورد انتظار ،نسبت به دانشجویان مثبت تر ارزیابی
کردند .از آنجایی که الگبوک باید برطرف کننده نیازهای یادگیری دانشجویان باشد ،استفاده از نظر دانشجویان در تدوین الگبوک
میتواند در بهبود رضایت و عملکرد دانشجویان موثر باشد.
واژههای کلیدی :ارزشیابی ،الگبوک ،مربیان بالینی ،دانشجویان پرستاری
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 مقدمه

آموزش بالینی ،مهمترین بخش در آموزش پرستاری و از

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

اجزای الینفک آن است(1و.)2کسب صالحیت در عملکرد

را افزایش توانایی دانشجویان در انجام امور بالینی،

بالینی مستلزم صرف زمان ،شکیبایی و تمرین در یک بستر

افزایش آگاهی در زمینه مطالب تئوری مرتبط با بالین و

مناسب است .استفاده از روشهای بهینه برای نیل به

افزایش مهارتهای نگرشی دانشجو ذکر کرده بودند(.)15

اهداف کارآموزی ،برای تمام بخشهای دخیل در عرصه

دانشجویان پرستاری واحدهای زیادی را در بالین

آموزش پزشکی یک وظیفه است( .)3در روشهای نوین

میگذرانند.الگبوک یک برنامهی هدایتی و ارزشیابی است

آموزش و ارزشیابی ،استفاده از کارنامه عملکرد متداول

که چند سال اخیر در ایران و از نیمسال اول و دوم سال

است که یکی از قویترین ابزارهای آموزش و ارزشیابی

تحصیلی  97-98در دانشکده پرستاری رامسر مورد

دانشجویان است.الگبوک یک دفترچه حاوی حداقلهای

استفاده قرار گرفته است .اما اساتید و دانشجویان ،با

الزم برای آموزش برنامه ریزی شده و ثبت یادگیریهای

چالشهای زیادی جهت تکمیل و ارائه آن مواجه هستند.

عملی است که با ذکر زمان و نحوه انجام کار توسط

براساس مروری بر متون ،نتایج ضد و نقیضی در ارتباط

یادگیرنده تکمیل و با نظر استاد مربوطه پایش و ارزشیابی

با تأثیر الگبوک بر رضایتمندی و عملکرد بالینی

میشود(4و .)5نتایج مطالعهای نشان داد که  77درصد

دانشجویان رشتههای علوم پزشکی نشان داده است .از

دانشجویان ،از ارزشیابی برمبنای الگبوک ناراضی

سوی دیگر این شیوه ارزشیابی اخیرا در دانشکده

هستند( .)6در مطالعه حسینی ،تنها  5/9درصد دانشجویان

پرستاری رامسر در حال اجرا است لذا مطالعه حاضر با

از روش الگبوک کامالً راضی بودند( .)7اما در مطالعه آژ،

هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری

میزان رضایت دانشجویان مامایی از«دفترچه ثبت

دانشکده پرستاری رامسر از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

مهارتهای بالینی»  %85/7بود( .)8در مطالعه گل مکانی و

انجام شد.

همکاران ،اکثر دانشجویان استفاده از الگبوک را روش
میدانستند( .)9نتایج مطالعه دیگری نشان داد که

در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی ،دانشجویان

ارزشیابی با الگبوک ،باعث ارتقای مهارت بالینی

پرستاری شاغل به تحصیل به روش سرشماری وارد

دانشجویان پرستاری میشود( .)10در مطالعه کرمپوریان

مطالعه شدند .معیارهای ورود شامل دانشجویان پرستاری

اکثر دانشجویان از بهکارگیری الگ بوک دربالین رضایت

و مربیان بالینی که حداقل یک ترم تحصیلی ،ارزشیابی

داشتند( .)11در مطالعه عزیزی ،میزان رضایتمندی

برمبنای الگبوک و ارزشیابی سنتی را تجربه کرده باشند.

دانشجویان از الگبوک 58/5 ،درصد بود .پایینترین نمره

لذا جامعه پژوهش شامل  85دانشجو و  10مربی بالینی

رضایتمندی مربوط به حیطهی عالقمندی و باالترین نمره

شاغل به کار در دانشکده پرستاری رامسر بود .ازآنجایی

مربوط به حیطهی مطابقت با اهداف آموزشی بود( .)12در

که مطالعه در نیمسال دوم سال تحصیلی  1400-99انجام

مطالعه لطفی ،استفاده از الگ بوک باعث ارتقای دانش و

شد و در این نیمسال ،دانشجویان ترمهای 8 ،6 ،4

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

واحدهای کارآموزی داخلی-جراحی (واحدهای داخلی،

برخالف یافتههای فوق ،نتایج مطالعه عسگری و همکاران

جراحی ،اورژانس ،سی سی یو ،ای سی یو ،دیالیز) را بر

نشان داد ،امکان دستیابی به کلیه اهداف و الزمههای

مبنای الگبوک گذرانده بودند .لذا جامعه پژوهش شامل

یادگیری با روش الگبوک محقق نمیشود( .)14در مطالعه

تمامی دانشجویان ترمهای  8 ،6 ،4و مربیان بالینی آنان

نجفی و همکاران ،اساتید مهمترین علل استفاده از الگ بوک

بود 20 .نفر از دانشجویان در پژوهش شرکت نکردند .لذا
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سودمندی جهت رفع ابهامات مرتبط با ارزشیابی

روشها

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

حجم نمونه 75 ،نفر ( 65دانشجوی پرستاری و  10مربی

(3سؤال) ،ارتقای مهارتها ( 4سؤال) و یک سؤال باز پاسخ،

پرستاری واحد کارآموزی داخلی-جراحی) بود .درصورت

است .این پرسشنامه به صورت مقیاس  3درجهای لیکرت به

عدم تکمیل بیش از یک سوم پرسشنامهها ،آن نمونه از

صورت بلی ( ،)2تاحدودی( )1و خیر( )0نمره گذاری

مطالعه خارج میشدند و اطالعاتش مورد تحلیل قرار

میشود .دامنه نمرات پرسشنامه از  0-38متغیر است.

نگرفت.

نمرات کمتر بیانگر رضایتمندی کمتر است .این پرسشنامه

روش کار بدین ترتیب بود که در روز اول واحدهای

در مطالعه عزیزی و همکاران برای واحد کارآموزی

کارآموزی داخلی-جراحی ،دربارهی نحوهی کار با

روانپرستاری با ضریب پایایی  0/79تأیید شد( .)12در

الگبوک برای دانشجویان توضیحات الزم ارائه میشد.

مطالعهی حاضر نیز روایی صوری و محتوا (به روش

سپس الگبوک در اختیار دانشجویان قرار داده میشد .در

کیفی) توسط  10نفر از اعضای هیات علمی دانشکده

طی مدت کارآموزی ،اطالعات روزانه توسط دانشجو در

پرستاری رامسر بررسی و تأیید شد .جهت تعیین پایایی،

الگبوک درج و توسط مربیان تأیید میشد .الگ بوک

پرسشنامهها در اختیار  20دانشجوی پرستاری مقطع

واحدهای کارآموزی داخلی-جراحی براساس سرفصـل

کارشناسی برای واحد کارآموزی بیماریهای داخلی-

ارائه شـده از طرف وزارتخانه و نیازهای آموزشی

جراحی با روش آزمون -آزمون مجدد در فاصله زمانی

دانشجویان در بخـشهـای بالینی ،توسـط اعضـای

دو هفته قرار گرفت و با ضریب آلفای کرونباخ  0/82تأیید

هیأتعلمی گروه پرسـتاری دانشـکده پرستاری رامسر

شد.

طراحی و تدوین شده بود .پس از اتمام کارآموزی،

پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد نرمافزار SPSS

پرسشنامه دیدگاه دانشجویان از ارزشیابی برمبنای

 Version 22.0. Armonk, NYشد .به منظور آزمون

الگبوک و روش سنتی توسط دانشجویان و مربیانشان

نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوف-اسمیرنوف

تکمیل شد .با توجه به این که زمان نمونه گیری مصادف با

استفاده شد .پس از تعیین نرمال بودن ،از آزمونهای t

اپیدمی کووید  19بود ،لذا برای کاهش خطر آلودگی و

مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات دیدگاه مربیان و

دسترسی راحتتر به نمونهها ،پرسشنامهها به صورت

دانشجویان از شیوه ارزشیابی بالینی و آزمون تی زوجی

آنالین تهیه و تکمیل شد .در مطالعه حاضر از

برای مقایسه میانگین نمرات دیدگاه هرگروه از شیوههای

پرسشنامههای زیر جهت جمع آوری دادهها استفاده شد:

ارزشیابی استفاده شد .برای تعیین ارتباط بین متغیرها از

الف -پرسشنامه مشخصات فردی :این پرسشنامه حاوی

آزمون کای اسکوئر استفاده شد .سطح معناداری کمتر از

متغیرهای سن ،جنس ،ترم تحصیلی و بخش کارآموزی

 0/05در نظر گرفته شد.

است.

از مالحظات اخالقی ای ن پژوهش ،کسب مجوز از کمیته

ب -پرسشنامه دیدگاه دانشجویان از ارزشیابی برمبنای

اخالق

الگبوک و روش سنتی :جهت بررسی دیدگاه دانشجویان

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

پرستاری از ارزشیابی بر مبنای الگبوک و سنتی از دو

الزم برای انجام پژوهش از دانشکده پرستاری رامسر،

پرسشنامه مشابه حاوی  19سؤال برای هر یک از

رعایت اصل رازداری ،اخذ رضایت آگاهانه از نمونهها و

روشهای ارزشیابی استفاده شد .هر پرسشنامه شامل 6

عدم درج نام مشارکت کنندگان در پرسشنامهها بود.

حیطهی انگیزه و یادگیری ( 4سؤال) ،نظارت(  3سؤال) ،نظم و
ترتیب ( 2سؤال) ،ارزشیابی ( 3سؤال) ،رضایتمندی
http://ijme.mui.ac.ir

نتايج
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آذر 457 / )46( 21 :1400

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-08-15

دانشگاه

علوم

پزشکی

بابل

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

جامعه پژوهش شامل  85دانشجوی پرستاری و  10مربی

بود و همه آنان زن بودند.

بالینی شاغل به کار در دانشکده پرستاری رامسر بود20 .

نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد که توزیع

نفر از دانشجویان در پژوهش شرکت نکردند .لذا 65

نمرات نرمال است .لذا از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل

دانشجو و  10مربی در مطالعه شرکت کردند .باتوجه به

دادهها استفاده شد .نتایج آزمون تی اختالف معناداری را

این که پرسشنامهها به صورت آنالین تکمیل شده بود و

بین دیدگاه دانشجویان درمورد دو شیوه ارزشیابی در

تنها در صورت پاسخدهی به همهی سؤاالت ،پرسشنامهی

ابعاد نظارت و رضایتمندی نشان داد (.)P=0/001

تکمیل شده ارسال میشد ،لذا درصد پاسخدهی به

دانشجویان از بهکارگیری شیوه سنتی برای ارزشیابی

پرسشنامهها  100درصد بود و اطالعات همهی  75مورد

رضایت

داشتند

تحلیل آماری قرار گرفت .محدودهی سنی دانشجویان -27

(()P=0/007جدول  .)1این در حالی است که براساس

 18سال بود 39 .نفر( 55/7درصد) زن و 31

دیدگاه مربیان ،استفاده از الگبوک در ایجاد نظم و ترتیب

بیشتری

نسبت

الگبوک

به

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

(،)p=0/004

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

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

محدودهی سنی مربیان گروه داخلی-جراحی  33-58سال

مؤثرتری نسبت به روش سنتی داشت(جدول .)2

ارزشیابی

(،)p=0/001

رضایتمندی

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به روشهای ارزشیابی توسط الگ بوگ بر مبنای
حیطههای مورد بررسی
الگبوک

سنتی

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

انگیزه و یادگیری

3/49±2/32

4/16±2/19

0/066

نظارت

2/98±1/78

2/67±1/88

0/001

4/17

نظم و ترتیب

1/53±1/32

1/84±1/21

0/18

-1/35

ارزشیابی

1/86±1/64

2/36±1/81

0/099

-1/67

رضایتمندی

2±1/78

2/9±2/01

0/007

-2/8

مهارت بالینی

3/24±1/99

3/81±2/37

0/077

-1/8

رضایتمندی کلی

17/27±9/81

19/98±9/84

0/1

-1/62

حیطهها

مقدار p

آزمون t
-1/86

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

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

انگیزه و یادگیری

4/9±1/1

5±2/7

0/92

نظارت

2/5±1/58

3/8±2/89

0/52

0/65

نظم و ترتیب

3/3±1/15

2±1/41

0/004

3/88

ارزشیابی

4/4±1/34

2/3±1/05

0/001

7/58

رضایتمندی

4/4±1/34

2/5±0/97

0/001

5/46

مهارت بالینی

5/3±1/41

2/1±1/1

0/001

5/77

رضایتمندی کلی

25/5±6/82

17/8±9/3

0/16

1/51
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روش ارزشیابی

الگبوک

سنتی

مقدار p

آزمون t

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

براساس نتایج ،دیدگاه مربیان و دانشجویان در مورد

ارزشیابی بر مبنای الگبوک بر ارزشیابی دانشجویان

استفاده از الگبوک ،تفاوت معناداری را در ابعاد نظم و

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

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

بالینی با ارزشیابی بر مبنای الگبوک در مربیان

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

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

ترتیب بیشتر از دانشجویان ( )1/53±1/32بود و نتایج

( 12/7±77/01و  )3/24±1/99بود و براساس نتایج آزمون

آزمون  tمستقل ،اختالف معنادار آماری را نشان داد

 tمستقل ،اختالف معنادار آماری مشاهده شد ( P=0/002و

( .)P=0/001همچنین میانگین نمرات دیدگاه مربیان

 .)P=0/001اما در رابطه با ابعاد انگیزه و یادگیری

()4/1±4/34در بعد ارزشیابی بیشتر از دانشجویان

( )P=0/065و نظارت ( )P=0/39این تفاوت معنادار

( )1/1±86/64بود .نتایج آزمون tمستقل ،اختالف معنادار

نبود(جدول .)3

آماری بین نمره دیدگاه مربیان و دانشجویان از تأثیر
جدول  :3مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک
مربیان

دانشجو

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

انگیزه و یادگیری

4/9±1/1

3/49±2/32

-1/4±0/75

نظارت

2/5±1/58

2/98±1/78

0/48±0/54

0/39

نظم و ترتیب

3/3±1/15

1/53±1/32

-1/76±0/4

0/001

-4/38

ارزشیابی

4/4±1/34

1/86±1/64

-2/53±0/47

0/001

-5/36

رضایتمندی

4/4±1/34

2±1/78

-2/4±0/59

0/001

-4/06

مهارت بالینی

5/3±1/41

3/24±1/99

-2/05±0/51

0/001

-4/01

21/8±6/2

12/77±7/01

-7/62±2/33

0/002

-3/27

حیطهها

نمره کلی پرسشنامه

اختالف

مقدار p

آزمون t

0/065

-1/87
0/88

ارزشیابی سنتی ،تفاوت معناداری را نشان داد .میانگین

دانشجویان در بعد مهارت بالینی در شیوهی ارزشیابی

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

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

بیشتر از دانشجویان ( )1/1±53/32بود .میانگین نمره

با ابعاد انگیزه و یادگیری ( )P=0/37نظارت ( ،)P=0/1نظم

رضایتمندی و مهارت بالینی در ارزشیابی با الگبوک در

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

مربیان (16/8±8/95و  )2/1±1/1بیشتر از دانشجویان

( )P=0/53این تفاوت معنادار نبود(جدول .)4

(15/3±1/44و  )3/81±2/37بود .براساس نتایج آزمونt
جدول  :4مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی سنتی
حیطهها
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استاد
میانگین±انحراف معیار

دانشجو
میانگین±انحراف معیار

اختالف میانگین

مقدار p

آزمون t
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براساس نتایج ،دیدگاه مربیان و دانشجویان در مورد

مستقل ،اختالف معنادار آماری بین نمره دیدگاه مربیان و

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

انگیزه و یادگیری

5±2/7

4/16±2/19

-0/83±0/89

0/37

-0/92

نظارت

3/8±2/89

2/67±1/88

-1/12±0/69

0/1

-1/62

نظم و ترتیب

2±1/41

1/84±1/21

-0/15±0/47

0/75

-0/32

ارزشیابی

2/3±1/05

2/36±1/81

0/069±0/59

0/9

0/11

رضایتمندی

2/5±0/97

2/9±2/01

0/407±0/65

0/53

0/62

مهارت بالینی

2/1±1/1

3/81±2/37

1/71±0/76

0/028

2/23

نمره کلی

16/8±8/95

15/1±3/44

-1/63±2/84

0/027

-0/57

نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان از ارزشیابی

داد که اغلب اساتید ،استفاده از الگبوک را بدلیل ایجاد نظم

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

و انسجام در فعالیت آموزشی ،افزایش آگاهی دانشجو از

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

اهداف آموزشی ،ایجاد انگیزه و بهبود مهارتهای انگیزشی

ارتباط غیرمعنادار آماری و با متغیر بخش ارتباط

دانشجویان و ارتقای مهارتهای بالینی دانشجویان مؤثر

معناداری وجود دارد ( .)F=5/4 ;P=0/002براساس نتایج،

میدانند .در حالی که در مطالعه آنان ،کمتر از نیمی از

بین دیدگاه دانشجویان از ارزشیابی سنتی با متغیرهای

دانشجویان با ارزشیابی به شیوهی الگبوک موافق

سن ( ،)F=4/15;P=0/27جنس ( )Z=4/3;P=0/12و بخش

بودند( .)15در مطالعه کمالی و همکاران ،بیش از نیمی از

( .)F=2/4 ; p=0/085ارتباط آماری غیرمعنادار و با متغیر

مربیان و دانشجویان اظهار داشتند که ارزشیابی برمبنای

ترم تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشت (; P=0/008

الگبوک باعث ارتقای مهارت بالینی دانشجو میشود(.)16

.)F=2/02

در مطالعه گل مکانی و همکاران ،اکثر دانشجویان بیان
کردند که ارزشیابی به روش الگبوک ،روش سودمندی

این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری

حسینی 61/8 ،درصد دانشجویان مامایی ،مطابقت الگبوک

و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک انجام شد.

با اهداف آموزشی را تأیید کردند .اما تنها  5/9درصد

نتایج نشان داد که دو گروه دیدگاه متفاوتی نسبت به

دانشجویان از ارزشیابی بر مبنای الگبوک رضایت

ارزشیابی به روش الگبوک و سنتی داشتند .دانشجویان

داشتند( .)7نتایج مطالعه دیگری نشان داد که ارزشیابی

معتقد بودند که استفاده از الگبوک باعث نظارت بیشتر

برمبنای الگبوک ،باعث ارتقای مهارت بالینی دانشجویان

مربیان بر کار آنان میشود .آنان از به کارگیری شیوه

پرستاری میشود( .)10نتایج مطالعه عسگری و همکاران

سنتی برای ارزشیابی رضایت بیشتری نسبت به الگبوک

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

داشتند .این در حالی است که براساس دیدگاه مربیان،

افزایش رضایت دانشجویان میشود ،اما امکان دستیابی به

استفاده از الگبوک در ایجاد نظم و ترتیب ،و ارتقای مهارت

کلیه اهداف و نیازهای یادگیری با این روش محقق

بالینی نقش مؤثرتری نسبت به روش سنتی داشت .به

نمیشود( .)15نتایج این مقاالت نشان میدهد که الگبوک

عالوه مربیان رضایت بیشتری نسبت به ارزشیابی به

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

شیوهی الگبوک داشتند .این یافته قابل قیاس با نتایج

تکمیل الگبوک برای دانشجویان باعث کاهش رضایت آنان

مطالعه دیگران است .نتایج مطالعه نجفی و همکاران نشان

از این شیوه میشود(17تا .)19از سویی دیگر الگبوک ایده
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بحث

درخصوص رفع ابهامات ارزشیابی است( .)9در مطالعه

دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی از ارزشیابی بر مبنای الگبوک

امیرمالک نخعیزاده و همکاران

آل باید ساده ،عملی و قابل قبول دانشجویان باشد و بتواند

کم و اجرای مطالعه در یک دانشکده است .پیشنهاد میشود

به جمع آوری سریع و دقیق اطالعات مرتبط جهت تحلیل

در مطالعات آتی ،ضمن بازنگری در کیفیت و محتوای

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

الگبوک ،مطالعهای مداخلهای برای تأثیر الگبوک بر

توجه به نارضایتی بیشتر دانشجویان از ارزشیابی

عملکرد بالینی انجام شود.

برمبنای الگبوک میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر

این مطالعه جزء نخستین مطالعاتی است که دیدگاه

الگبوکها بدلیل نداشتن سادگی و مقبولیت ،نیاز به

دانشجویان پرستاری و مربیان را درباره شیوههای

بازنگری دارند.

ارزشیابی برمبنای الگبوک و روش سنتی را مورد مقایسه

نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان با متغیر بخش

قرار میدهد و این از نقاط قوت مطالعه محسوب میشود.

ارتباط وجود دارد .این یافتهها قابل قیاس با نتایج مطالعات
دیگر است .در مطالعه لطفی ،استفاده از الگ بوک باعث

نتيجهگيري

ارتقای دانش و مهارت دانشجویان پرستاری در بخش

بر اساس نتایج اساتید ،ضروت استفاده از الگبوک و

زنان شده بود( .)13در مطالعه نجفی وهمکاران ،کمتر از

اولویت الگبوک نسبت به ارزشیابی سنتی را جهت تحقق

نیمی از دانشجویان کاربرد الگبوک را در کارآموزی

پیامدهای مورد انتظار ،نسبت به دانشجویان مثبت تر

واحدهای داخلی-جراحی مفید میدانستند( .)15به نظر

ارزیابی کردند .دانشجویان اگر چه معتقد بودند که نظارت

میرسد که استفاده از الگبوک نیاز به نظارت جدیتر

اساتید با شیوه الگبوک بهتر از شیوه سنتی است ،اما در

مربیان دارد .به طوری که نتایج مطالعهای نشان داد که

مجموع از شیوه ارزشیابی سنتی رضایت بیشتری داشتند.

تشویق و راهنمایی مربیان باعث تعامل بیشتر مربیان با

از آنجایی که الگبوک باید برطرف کننده نیازهای یادگیری

دانشجویان شده و فضای مناسبی برای بازخورد

دانشجویان باشد ،لذا بازنگری در محتوای الگبوک و

ارزشیابی دانشجویان توسط مربیان میشود(.)8

استفاده از نظر دانشجویان در تدوین الگبوک میتواند به

نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان از شیوه

بهبود رضایت و عملکرد دانشجویان با الک بوک مؤثر

ارزشیابی بالینی با متغیر ترم ارتباط وجود دارد .به طوری

باشد .بهعالوه برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف

که دانشجویان ترمهای پایینتر ،رضایت بیشتری از

توانمندسازی اساتید در ارزشیابی به روش الگبوک و

کاربرد الگبوک داشتند .این یافته با نتایج مطالعات دیگر

سایر روشهای نوین آموزشی نیز توصیه میشود.

مطابقت ندارد .در مطالعات دیگر ،بین ترم و میزان
نداشت(14و .)15دلیل این مغایرت ،متفاوت بودن ویژگی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره 724133665

نمونه مطالعه حاضر با مطالعات دیگر باشد.

مصوب  1400/3/25از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دانشجویان پرستاری

علوم پزشکی بابل است .نویسـندگان از معاونـت محتـرم

جامعه پژوهش مطالعه حاضر

شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی -1400

تحقیقـات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بابل و همکاری

 1399بود .این نتایج میتواند بر تعمیمپذیری یافتهها

اساتید و دانشجویان جهت تکمیل پرسشنامهها تشکر و

تأثیرگذار باشد که از محدودیتهای پژوهش محسوب

قدردانی به عمل میآورند.

میشود .ازدیگر محدودیتهای مطالعه حاضر ،حجم نمونه
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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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