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 مقاله پژوهشی 

 

 ینیبال یهابخشدر  بوکالگنسبت به کاربرد  یپرستار انیدانشجو دگاهید

 

 انیریبش رایسم ،انیجاجوند ایرو، *انیمهدو ترایم، یدیزهراحم

 

 

 چكيده

با  قيتحق نيا. حـور استموسيله ثبـت فراگيـر  بوكالگ .ز اهميت اسـتئحا یپرستاردانشجويان ارزشيابي ميزان شايستگي مقدمه: 

 . انجام شد ينيبال یهابخشدر  بوكالگدانشگاه آزاد بجنورد نسبت به کاربرد  یپرستار انيدانشجو دگاهيد يبررس هدف

دانشكده پرستاری و  پرسـتاری یدانشـجو 110بر هدف بر روی يبه صورت مبتن 1400مقطعي در بهار توصيفي ی اين مطالعه: هاروش

ه از طرف وزارتخانه و نيازهای براساس سرفصـل ارائه شـد هابوكالگ. انجام شد، گذرانده اند یمامايي آزاد بجنورد که واحد کارآموز
گروه پرسـتاری دانشـگاه  علميهيأتتوسـط اعضـای ، متناسب با اهداف هر بخش به تفكيك يی بالينهابخشآموزشي دانشجويان در 

به . و همكاران بود ر مطالعه نجفيداستفاده شده پرسشنامه  هاداده آوریجمعابزار . علـوم پزشـكي آزاد بجنورد طراحي و تدوين شده بود
 . داستفاده ش تي تست ی آماری ميانگين و انحراف معيار و آزمونهااز شاخص هاهداد تحليلمنظور 

دانشجو از اهداف  يآگاه شيافزا ،بوكالگضرورت استفاده از  طهيدر ح. را تكميل نمودند هاپرسشنامه انينفر از دانشجو 100تعدادنتايج: 

گنجانده شدن اهداف ، بوكالگکيفيت محتوای  طهحي در. بودنمره( 3)از مجموع  460/2±809/0 نيانگيم نيباالتر یدارا آموزشيامور 

ر طراحـي فرمـت و فرآينـد دپيامدهای مورد نظـر  طهحي در (.800/2±829/0) بود نيانگيم نيباالتر یدارا بوكالگدوره در  آموزشي

، ياصل یهاطهيح سهمقاي با .(440/2±795/0)بود نيانگيم نيباالتر یدر هر بخش دارا فيدانشجو با وظا یآشناساز، بوكالگاجرای 

 . (332/2±668/0)بود نيگانيم نيباالتر یدانشجويان دارا هاز ديدگا بوكالگمورد نظر درطراحي فرمت و فرايند اجرای  یامدهايپ

بايستي برطرف کننده نيازهای  بوكگالاما از آنجايي که . مثبت بود بوكالگدر خصوص  انياز دانشجو يميدر مجموع ديدگاه نگيري: نتيجه

 . رسدمي امری ضروری به نظر، انيدانشجو تربيش تيبازنگری در محتوی آن به جهت رضا، يادگيری دانشجويان باشد

 

 یپرستار انیدانشجو، ینیبال یهابخش، بوکالگهای کلیدی: واژه
 207تا  199 (:27)22؛ 1401 مهر اني آموزش در علوم پزشكي/مجله اير

 
مقدمه 

و فردی ای در پیشبرد حرفه، بالینی آلایدهارزش یک آموزش 

ی پرستاری غیر قابل هامهارت نقش پرستاران و نیز رشد و

ین تــرمهــمآمــوزش بــالینی توان گفت . می(1انکار است)

                                                 
 یه پرستاردانشکد، ییگروه ماما، (اری)استاد انیمهدو ترایدکتر منویسنده مسؤول:  *

 . ایران، بجنورد، واحد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم، ییماما
mitramahdavian1971@gmail.com 

 یدانشگاه آزاد اسالم، ییماما یدانشکده پرستار، ییگروه ماما، (ی)مرب یدیحم زهرا

 انیجاجوند ایرو ؛(zmd.hamidi@gmail.com). ایران، بجنورد، واحد بجنورد

عملکرد بالینی جزء  .(2)است آمــوزش پرســتاریبخــش در 

پرسـتاری برای كسب  (Curriculum) برنامه درسیكلیدی 

 .)4تا2)گرددمی ی ضروری محسوبهامهارت

كارآمـدترین روش بـرای بهبود سـتفاده از ارزشـیابی ا

، واحد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم، ییماما یپرستاردانشکده ، یگروه پرستار، (ی)مرب

گروه ، (ی)مرب انیریبش رایسم (؛jajvandian@gmail.com). ایران، بجنورد

، بجنورد، واحد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم، ییماما یدانشکده پرستار، یپرستار

 (samirabshan@gmail.com). ایران

 1/4/1401 ، تاریخ پذیرش:7/3/1401اصالحیه:  ، تاریخ13/1/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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ارزشیابی به فرآیندی نظامدار . (5)كیفی آموزش است

تحلیل و تفسیر اطالعات به منظـور ، آوریجمعبـرای 

 . (6)شودمی ی مورد نظر گفتههاهدفتعیـین میـزان تحقق 

سـطوح باالی مراقـبت از بیـماران از اهداف اصلی ارائه 

بنابراین ارزشیابی میزان شایستگی ، حرفه پرستاری است

ایـن در حـالی اسـت كـه ، ز اهمیت اسـتئپرستاران حا

سـنجند و مـی دانـش افـراد را، ارزشیابیی هاروشاغلـب 

 . (7)گیردمیمورد ارزیابی قرار  تركمای شایسـتگی حرفه

اصلی  ابزارهای ارزیابی مختلفی برای رسیدن به اهداف

آزمون . 1كه عبارتند از: اند طراحی شده حرفه پرستاری

ی هاو بازده آموزشیی هاهدفكتبی كه برای سنجش 

ی هاارزیابی. 2. رودمی شناختی به كاریادگیری حوزه 

آزمون عملکردی كه برای سنجش -مشاهده. 3بالینی /عملی

-ی یادگیری حوزه روانیهاو بازده آموزشیی هاهدف

رود و شامل آموزش نامه یا می حركتی و شناختی به كار

( و كارنامه Portfolio) ( و پورت فولیوlogbook) بوکالگ

 diagnostic-therapeutic)درمانی  –فنون تشخیصی 

reported) (6شود)می . 

وسیله ثبـت فراگیـر محـور است كه تحت عنوان  بوکالگ

ی هامهارتگـزارش روزانـه و دفترچـه ثبت ، نامـهآموزش

ای آموزش نامه وسیله ساده. شودمی بالینی هم نامیده

ی و ثبت دهسازمانبرای فراگیران است كه چارچوبی برای 

و باعث  كندمی ی آموزشی مختلف فراهمهافعالیت

و از آنجـایی كـه فاصـله  شودمی جویی در زمانصرفه

اند به معلـم و تومی، دهدمیبـین تئوری و بالین را كاهش 

 .(8)دانشـجو در رسیدن بـه اهـداف آموزشـی كمـک كنـد

، بوکالگ كـارگیریبهمطالعـات مختلف نشان دادند كه 

 . (10و9از روش سنتی ارزشیابی است)تر مؤثر

و در  كندمی متنوعی ایفا نقشی آموزشیدر برنامه  بوکالگ

به  بوکالگدر ، آموزشیی حقیقت مدیر و طراح یک برنامه

ضمن ، بوکالگ. پردازدمی تبیین وظایف یادگیرنده و استاد

عنوان ابزاری برای  به، بیان اهداف كلی درس و روند دوره

مستندسازی مراحل یادگیری و ارزیابی ، یادگیریثبت تجارب 

با وجود . (11)آیدمی كیفیت آموزش بالینی یادگیرندگان به كار

ی هامهارتموجب افزایش  بوکالگآن كه استفاده از 

اما ، حركتی و حتی رضایت دانشجویان شده است، شناختی

بازخورد مستقیم و بالفاصله پس از اجرای هر ارائه امکان 

چنین هدفی را  و اساساً، دهدمیلعمل را به مدرس ندستورا

به ، بازخورد به موقع به یادگیرندهارائه هرچند . كندنمی دنبال

برای ارتقای ، عنوان بخشی اساسی در فرایند آموزش بالینی

 . (12و13)رسیدن به استانداردها ضروری است یادگیری و

 منجر بوکالگ كارگیریبهدر مطالعـه حیـدری و همکاران 

، به آشناسـازی دانشـجو بـا وظایف و اهداف یادگیری

كردن تالش دانشجویان بـه سمت یادگیری  مندهدف

سازی تالش اسـاتید در جهت مند، هدفوظایف محوله

ایجاد تعامـل آموزشـی بـین ، آموزش به دانشجویان

یـاددهنده و یادگیرنده و مستندسازی فعالیـت عملـی 

ی هااز سـوی دیگـر یافته. (14ست)ه ادانشـجویان گردید

مطالعه عسگری و همکـاران نشـان داد كـه استفاده از 

هر چند سبب ایجـاد انگیـزش و افـزایش رضایت  بوکالگ

ولـی دسـتیابی بـه كلیـه اهـداف و ، دانشجویان گردید

همچنـین اسـتفاده از . (15ی یادگیری محقق نشـد)هاحداقل

ی داخلی هاكارآموزیبالینی برای ارزشیابی  بوکالگ

ی زنان برای دانشجویان مامایی هابیماریجراحـی و 

 (.16)راز با نارضـایتی نسبی همراه بودشی

همیت بالینی برای دانشجویان پرستاری و ابا توجه به 

در ، بوکالگفواید مطرح شده در خصوص ارزشیابی با 

 بوکالگدانشگاه آزاد بجنورد دانشکده پرستاری و مامایی 

اما ، گیردمیطراحی و مورد استفاده قرار  96سال از

ی هابوکالگدر خصوص اثربخشی ای تاكنون مطالعه

صورت نگرفته  این دانشکده ی بالینیهابخشموجود در 

ی محتوا و هاهاین در حالی است كه ارزشیابی دور. است

براساس نیازهای در حال تغییر  هابوکالگكیفیت 

دانشجویان به عنوان گروه هدف و اساتید به عنوان گروه 

بدین . گرددمی امری ضروری محسوب، بوکالگطراح 

بررسی دیدگاه دانشجویان  مطالعه حاضر با هدفجهت 
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 بوکالگپرستاری دانشگاه آزاد بجنورد نسبت به كاربرد 

 . گرفتانجام ی بالینی هابخشدر 

 

 هاروش

نفر از  110 یمقطعی بر رو یفیتوصی این مطالعه

دانشگاه  ییماما یدانشکده پرستار یپرستار انیدانشجو

پس از كسب مجوز و با هماهنگی دفتر توسعه ، آزاد بجنورد

كلیه . انجام شد1400 ماه وریتا شهر رماهیاز ت

دانشـــجویان پرســـتاری كه در زمان انجـام پـژوهش 

را طـی دوره كـارآموزی یـا  بوکالگاز  دهفاتجربـه است

به روش سرشماری ، ی بالینی داشتندهابخشكـاروزی در 

دانشجو كه  110 نیپرسشنامه ب. مورد بررسی قرار گرفت

از ، بودند بوکالگو استفاده از  یتجربه كارآموز یدارا

براساس سرفصـل  بوکالگ. دیگرد عیتوز نیپرس ال قیطر

ارائه شـده از طرف وزارتخانه و نیازهای آموزشی 

ی بالینی متناسب با اهداف هر بخش هابخشدانشجویان در 

گروه پرسـتاری  علمیهیأتتوسـط اعضـای ، به تفکیک

دانشـگاه علـوم پزشـکی آزاد بجنورد طراحی و تدوین 

 . شده بود

در مطالعه  استفادهمورد پرسشنامه  هاداده آوریجمع ابزار

ن در همان مطالعه آ ییایو پا ییو روا بود 96در سال  ینجف

پرسشنامه در دو بخش شامل . (8)قرار گرفت تأییدمورد 

ت مرتبط با كیفیت و ضرورت سؤاالاطالعات دموگرافیک و 

 بوکالگپرسشـنامه مرتبط بـا . تنظـیم شـده است بوکالگ

ه مشـاركت كننـدگان را است كـه دیـدگا سؤال 36متشـکل از 

ضرورت استفاده از "ی حیطـه3در  بوکالگدر خصـوص 

از دیدگاه  بوکالگكیفیت محتوای ، "سؤال 8شامل " بوکالگ

طراحی فرمت و فرایند اجرای ، سؤال 21شـامل  "دانشجویان 

 یبررس سؤال 7شامل  " جویاناز دیدگاه دانش بوکالگ

تا ، 3لیکرت )بلی=ای درجـه 3پرسشنامه  اسیمق. گرددمی

 108حداكثر نمره و  36حداقل نمره . بود (1خیر=، 2حدودی=

 افزار آماریاز نرم هابرای تجزیه و تحلیل داده. بود

 v-23 spss IBM,Armonk,NY, USA)) به منظور و 

ی آماری میانگین و انحراف هااز شاخص هاتوصیف داده

 تست یت از هاداده نیارتباط ب یو توزیع فراوانی و بررس یارمع

 . دیاستفاده گرد

 

 نتايج

میزان نفر ) 100 یپرستار یدانشجو 110 نیاز ب

 هاداده پاسخ داده و هابه پرسشنامه (درصد90دهیپاسخ

میانگین سنی دانشجویان . قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز

 82، درصد مرد 35 و زن آنان درصد 65 و 465/2±800/22

 50و  یدرصد بوم 50و  تأهلدرصد م 18درصد مجرد و 

و  تیجنس، تأهل نیب. ندكردمی یدر خوابگاه زندگ درصد

وجود  یداراارتباط معن هاطهیبودن و ح یخوابگاه ای یبوم

در مورد ضرورت استفاده از الگ بوک از دیدگاه . نداشت

دانشجویان به ضرورت استفاده از الگ  %49دانشجویان 

 .(1)جدولبوک اذعان داشتند

 

 از دیدگاه دانشجویان بوکالگضرورت استفاده ازو در صد فراوانی  انحراف معیار میانگین و: 1جدول 

Mean±SD 
 1خیر  2تا حدودی 3بله

 بوکالگحیطه ضرورت استفاده از 
 تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد(

 در كارآموزی ضروری است بوکالگاستفاده از  35(35) 22(22) 43(43) 883/0±080/2

 شودمی سبب افزایش انگیزه دانشجویان 45(45) 20(20) 35(35) 893/0±900/1

 شودمی سبب ارزیابی بهتر مربی از دانشجو 29(29) 19(19) 52(52) 874/0±300/2

 شودمی آموزشیی هاسبب نظم و انسجام در فعالیت 23(23) 17(17) 60(60) 836/0±370/2

 شودمی سبب افزایش توانایی دانشجویان در انجام امور بالینی 42(42) 20(20) 38(38) 898/0±960/1

 شودمی آموزشیسبب افزایش آگاهی دانشجو از اهداف امور  20(20) 14(14) 66(66) 809/0±460/2

 شودمی تئوری مرتبط با بالین ارتباط با مطالبسبب افزایش آگاهی دانشجو در  24(24) 15(15) 61(61) 848/0±370/2
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 از دیدگاه دانشجویان بوکالگكیفیت محتوای انحراف معیار و فراوانی  ومیانگین : 2جدول 

Mean±SD 
 1خیر  2تا حدودی 3بله

 بوکالگكیفیت محتوای حیطه 
 تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد(

 است شده گنجانده  Log Book دوره در آموزشیاهداف  24(24) 24(24) 52(52) 829/0±800/2

 استشده گنجانده  Log Bookدوره در  آموزشی یهاحداقل 26(26) 17(17) 57(57) 861/0±310/2

 استشده گنجانده  Log Book ی دوره دربخشدرونمقررات  19(19) 23(23) 58(58) 790/0±390/2

 شده گنجانده  Log Bookفهرست منابع مطالعاتی دانشجو در دوره در  30(30) 24(24) 46(46) 861/0±160/2

 استشده گنجانده  Log Bookدر  ی بالینی كه دانشجو در طول هردوره باید بیاموزدهامهارت 19(19) 14(14) 67(67) 797/0±480/2

 استشده گنجانده  Log Bookدر  دهیـدمـی معمـوال انجـامی علمی كـه در هـردوره هاكنفرانسی ارائه 26(26) 29(29) 45(45) 825/0±190/2

ی از تعـداد  20(20) 13(13) 67(67) ±470/2./809 ـام شـده در هـر دورهافعالیتگزارش كـل ـالینی انج  استشده گنجانده  Log Bookه در ی ب

 استشده گنجانده  Log Bookدر ای ی اخالق حرفههامهارت 21(21) 24(24) 55(55) ±3500/2./808

 است منطبـق بـر طـرح درس بـالینی LOG BOOK هداف آموزشی ذكر شـده درا 21(21) 23(23) 56(56) 883/0±080/2

 است منطبق بر طرح درس بالینی LOG BOOK ی آموزشی ذكر شده درهاحداقل 19( 19) 25(25) 56(56) 786/0±370/2

 است منطبق بر طرح درس بالینی LOG BOOK ـی ذكـر شـده دربخشدرونمقررات  19(19) 25(25) 56(56) 775/0±380/2

 استبالینی منطبق بر طرح درس  LOG BOOKی ذكر شده در هارفرنس 21(21) 34(34) 45(45) 780/0±240/2

 است منطبق بر نیـاز دانشـجویان LOG BOOK ی در نظر گرفته شده درهافعالیت 24(24) 21(21) 55(55) 837/0±310/2

 امکانات بیمارستانی استمنطبق بر  LOG BOOK ی در نظر گرفته شده درهافعالیت 34(34) 26(26) 40(40) 862/0±060/2

 اطالعات خواسته شده در هر فعالیتی به جا و مناسب است 26(26) 24(24) 50(50) 842/0±240/2

 است  منطبـق بـر توانـایی دانشجویان LOG BOOK ی در نظـر گرفتـه شـده درهافعالیت 24(24) 25(25) 51(51) 827/0±270/2

 است اضافی LOG BOOK ی در نظـر گرفتـه شـده درهافعالیتبرخی از  12(12) 23(23) 65(65) 702/0±530/2

 مطلوب است LOG BOOKفرمت ظاهری  36(36) 28(28) 36(36) 852/0±2

 مهیا استLOG BOOK مربی در مورد اشکاالت دانشجو دری خشی برای توصیهب 22(22) 28(28) 50(50) 805/0±280/2

 مهیا استLOG BOOK دانشجو در خودارزیابیخشی برای ب 23(23) 22(22) 55(55) 827/0±320/2

 مهیا استLOG BOOK دراز دانشجو مربی  ارزشیابیخشی برای ب 20(20) 17(17) 63(63) 807/0±430/2

 

 %53 بوک از دیدگاه دانشجویانكیفیت محتوای الگدر مورد 

 (.2)جدول دانشجویان ازكیفیت الگ بوک راضی بودند

 پیامدهای مورد نظـر در طراحـی فرمـت و فرآینـد در رابطه با

 (3دانشجویان با آن موافق بودند)جدول %57 بوکاجرای الگ

 

 بوکالگاجرای  پیامدهای مورد نظـر در طراحـی فرمـت و فرآینـد فراوانیمیانگین و : 3جدول 

Mean±SD 
 1كم خیلی كم  2زیاد 3خیلی زیاد

 بوکالگاجرای  پیامدهای مورد نظـر در طراحـی فرمـت و فرآینـدحیطه 
 تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد(

 آشناسازی دانشجو با وظایف در هر بخش 19(19) 18(18) 63(63) 795/0±440/2

 یادگیری وظایف از تعیین شده ســازی تــالش دانشــجویان بــه ســمتمندهدف 25(25) 18(18) 57(57) 851/0±320/2

 وظایف از تعیین شده یـاددهیسازی تـالش اسـاتید در مسـیر مندهدف 19(19) 22(22) 59(59) 791/0±400/2

 برای كارآموزان آموزشیایجاد مطالبات  23(23) 22(22) 55(55) 827/0±320/2

 یادگیرنده ایجاد تعامل آموزشـی سـودمند بـین یاددهنـده و 26(26) 20(20) 54(54) 853/0±280/2

 بازخوردی و ارائـه ترغیب اساتید به مشاهده تمرین دانشجو 23(23) 22(22) 55(554) 253/1±320/2

 ی دانشجویانبخشدرونمستند سازی فعالیت  28(28) 16(16) 56(56) 877/0±280/2

 شایع یهابیماریآشنایی با حدود وظـایف پرسـتار در  27(27) 16(16) 57(57) 870/0±300/2

 

سه حیطه ضرورت  و بررسیبا استفاده از آزمون آماری  
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كیفیت محتوای الک بوک و پیامدهای ، بوکالگاستفاده از 

، بوکالگموردنظر در طراحی فرمت و فرآیند اجرای 

طراحی فرمت و فرایند اجرای  پیامدهای مورد نظر در

 بود درصددارای باالترین  از دیدگاه دانشجویان بوکالگ

 . (>p 05/0د)ولی این تفاوت از نظر آماری معنادارنبو. (57%)

 بحث

زای دانشجویان پرستاری توان گفت از عوامل استرسمی

چگونگی ارزیابی مربیان و چگونگی انجام كار در بالین و 

كمک  بوکالگكه در این زمینه  است اهداف موردنظر

اشرف محمدی در مقاله . شایانی به آنان نموده است

ی یادگیری به عنوان یک هامروری عنوان كرده كه الگ

 استراتژی برای تسهیل فرآیند بازخوردی و تفکر خالق در 
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. گیردمی طی آموزش بالینی پرستاری مورد استفاده قرار

بین تئوری و بالین ارتباط ایجاد  هاموزش نامهآبا كمک این 

 شده و دانشجویان تجارب بالینی خود را به صورت هفتگی

بیان و همچنین مطرح كردن  نویسند و امکان آزادیمی

اهداف یادگیری خود را دارند و زمانی كه دانشجویان 

توانند از می كنندمی ثبت هامطالب خود را در آموزش نامه

با توجه به ضرورت  درایــن مطالعــه. (6آن استفاده كنند)

 دانشــجویان پرســتاری دردیدگاه ، بوکالگاستفاده از 

مورد بررسی  در بالین بوکالگ كاربرد خصوص

حدود  بوکالگدر حیطه ضرورت استفاده از . قرارگرفت

موافق  بوکالگدرصد از دانشجویان با ضرورت وجود  49

 یآگاه شیافزا از نیمی از آنان به موارد تربیشبودند و 

افزایش آگاهی دانشجو ، آموزشیدانشجو از اهداف امور 

بهتر  یابیارز، نیلمرتبط با با یدر ارتباط با مطالب تئور

 آموزشی یهاتینظم و انسجام در فعال واز دانشجو  یمرب

 شیافزا، طهیحاین در  همچنین. اشاره داشتند، شودمی

 نیباالتر یدارا آموزشیدانشجو از اهداف امور  یآگاه

 . بود نیانگیم

از نیمی از  تركمولی در مطالعه نجفی و همکاران 

دفترچه اشاره  دانشجویان به ضرورت اسـتفاده از

ش در مطالعه كمالی هم بی، هم راستا با نتایج ما. (9)نمودند

مربیان و دانشجویان اظهار داشتند كه روش  ازاز نیمـی 

ارزشیابی بالینی دانشجو را ارتقـا  اند روندتومی فوق

 تربیش گلمکانیدر مطالعــه  همچنین. (17)بخشـد

داشتند و  بوکالگضرورت دانشجویان نگرش مثبتی به 

كه روش سودمندی در خصوص رفع  اذعان نمودند

 . (18)است ابهامات ارزشیابی

 استفاده از رسـدمـی نظر به، با توجه به مطالعات فوق

در عمل  ست ولیامفید  برای آموزش دانشجویان بوکالگ

حال تغییـر نیازهای پیوسته در صد درصد نتوانسته 

همه محیط بالین را برطرف نماید و  یـادگیری در

در خصوص ضـرورت  كامال مثبتیدانشجویان دیدگاه 

این موضوع بسیار حائز . ندارند بوکالگ كـارگیریبه

توجه اساتید و متولیان امر  اهمیت است و بایسـتی مـورد

بـا مشـاركت  بوکالگبه عبـارتی بایـد . آموزش باشد

تمامی نیازهای یادگیری  یان و در نظـر گـرفتندانشـجو

دانشجویان را  آنان تدوین گـردد تـا نیازهـای آموزشـی

و در این صورت خود به ضرورت استفاده از  مرتفع نماید

 . دارندمی اذعان بوکالگ

در این مطالعه نزدیک به  بوکالگكیفیت محتوای در حیطه 

از نیمی از  تربیشن راضی بودند و آدرصد از كیفیت  53

در اغلب  در بوکالگآنان بر این عقیده بودند كه محتوای 

 . مناسب است ،موارد ذكر شده

در مطالعه نجفی  ،با كمی تفاوت با نتایج مطالعه حاضر

درصـد دانشـجویان معتقـد 34 لیدرصـد اسـاتید و3/83

گنجانده  بوکالگی آموزشی هر دوره در هاحداقل بودنـد

معتقد  درصد اسـاتید و دانشـجویان60بیش از . شده است

منطبق  بوکالگی در نظرگرفته شـده در هافعالیتبودند كه 

ر حیطه كیفیت محتوی د همچنین، تبا نیاز دانشجویان نیس

 كیفیت دفترچه را در كننـدگان اكثریت مشاركت بوکالگ

، دانشجو خـود ارزیـابی، هاكنفرانسخصوص ارائه 

اخالق  یهامهارت، ـت مراجـع مطالعـاتیفهرس، ارزشـیابی

ی ضعیف ارزیابی بخشدرونهای و مقررات حرف

نشـان داد كـه مـوارد هم مطالعـه كمـالی . (8)نمودنـد

، یبخشدرونمقررات ، آموزشی مـرتبط بـا اهـداف

و معرفی  هاكنفرانسارائه ، یاحرفهی اخـالق هامهارت

 . (17)منـابع ضـعیف اسـت

رسد در این زمینه هم با توجه به نتایج مطالعات می به نظر

 در مطالعه حاضر هم رضایت دانشجویاناین كه و  مختلف

، درصد نارضایتی وجود داشت 47درصد بود و  53حدود 

ی هامانند زمینه بوکالگكیفیت محتوای تغییراتی از نظر 

بررسی ، ی آنانهاو فعالیت هاتواناییضعف دانشجو و 

ی خواسته شده با امکانات هاانطباق فعالیت، منبعفهرست 

 . بیمارستانی باید انجام شود

 پیامدهای مورد نظـر در طراحـی فرمـت و فرآینـددر حیطه 

درصد دانشجویان از آن راضی بودند  57 بوکالگاجرای 
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ی این حیطه موافق هاتمام گویهو بیش از نیمی از آنان با 

در هر  فیدانشجو با وظا یازآشناس، طهیحاین در . بودند

، راستا با مطالعه ماهم. بود نیانگیم نیباالتر یبخش دارا

 بوکالگ نحـوه تکمیـلی حیطـهمطالعه نجفی در  در

بیش  كنندگان با روند تکمیـل آن آشـنا و اكثریت مشاركت

. (8)كردنـدمی را روزانه تکمیل بوکالگاز نیمی از آنان 

 ندعنوان كرد خودمطالعــه  درهم  و همکاران حسینی

 تركماما ، رضایت داشتند بوکالگ اغلــب دانشــجویان از

كه شاید  مند بودنداز آن عالقه از نیمی از آنان به استفاده

روش در سنجش و ارتقای  بـه علـت توانـایی ناكـافی ایـن

درصد  56 همچنینو  ی بالینی دانشجویان باشـدهامهارت

بعضی از پروسیجرهای  بودنـد كـهدانشجویان معتقد 

. (19)ندشونمی در بخـش اجـرا بوکالگموجـود در 

اكثـر دانشـجویان از رضایت زاده خراشادی، همچنین

دلیل آن  اعالم داشت وطراحی شده  بوکالگ كـارگیریبه

عدم نیاز به تجهیـزات و امکانـات ، عینی بودن، سادگی را

درصد از دانشجویان 8/70 ولی. (20)عنوان نمود، خـاص

كارآموز و كارورز در دانشگاه علوم پزشکی  پزشکی

ی موجود نیاز به هاكه آموزش نامه بیرجند بیان كردنـد

رسد بررسی می در این مورد هم به نظر. (21)بازنگری دارد

ی از تربیشی باید انجام گردد تا بتوان رضایت تربیش

 . دانشجویان را فراهم كرد

مورد نظر درطراحی  یامدهایپ، هاتمام حیطهدر مقایسه 

با  از دیدگاه دانشجویان بوکالگفرمت و فرایند اجرای 

ی تربیشاز رضایت  هاتفاوت بسیار كم از سایر حیطه

دانشجویان در حالی كه در مطالعه نجفی . برخوردار بود

در نتیجه . (8)تـر بیـان كردنـدرا مطلـوب بوکالگكیفیـت 

در ، ددنانجام دا و همکاران هم كه رحیمی مطالعه مروری

ساده برای ای وسیله بوکالگ، مقاالت درصد60

ی هاكه چارچوبی برای ثبت فعالیتبوددانشجویان 

در  جوییصرفهو باعث  كندمی مختلف فراهم آموزشی

از  ترمؤثر بوکالگبه كارگیری  همچنین. شودمی زمان

در مطالعه مزارعی عنوان . (22)روش ارزشیابی سنتی است

، نینظر و بال نیكاهش فاصله ب لیبه دل بوکالگشده كه 

به  دنیبه استاد و دانشجو در رس، تر ینیع یابیضمن ارز

، وجود نیبا ا. كندمی كمک ینیو بال آموزشیاهداف 

 كه ستندیپر كردن آن قائل ن یبرا یادیز تیاهم انیدانشجو

بخش و عدم  یبودن حجم كار نیتوان علت آن را سنگمی

 یبرا. كرد انیب بوکالگپر كردن  یراب دیاسات تأكید

و توجه دو جانبه  یهمکار بوکالگبخش بودن  تیرضا

و  یسازبه فرهنگ ازیكه ن، الزم است انیو دانشجو دیاسات

انجام  مطالعات یهاافتـهیتفـاوت . (23)دارد یتربیشزمان 

از عـدم  یناشو شاید  است و مطالعه حاضر بسیار كم شده

زمان ، تکمیلنحوه  مورد در دانشجویان یكـاف ـهیتوج

ی موجود در بالین قبل هاتکمیل و عدم بررسی كم و كاستی

 . باشد بوکالگاز تکمیل 

ان به حجم تومی های مطالعه حاضراز جمله محدودیت

اجرای مطالعه در یک دانشکده اشاره نمود كـه  نمونه و

. سـازدنتایج را با محدودیت مواجه می پـذیریتعمـیم

مطالعات آینده ضمن بازنگری در  در گرددمی پیشـنهاد

مطالعات بـا حجـم نمونـه ، بوکالگكیفیت و محتوای 

 . صـورت گیـرد هادانشکده سایرو در تربیش

 بوکالگپرداختن به به توان می از نقاط قوت این مطالعه

 .اشاره كرد ،كندمی كه در بین دانشجویان جای خود را باز

فقط تکیه بر اطالعاتی كه ، از نقاط ضعف آن حجم كم نمونه

از نظر دانشجویان به دست آمده كه شاید در بعضی موارد 

و عدم بررسی دیدگاه  نان همراه باشدآگیری با جبهه

 . نمود علمی اشارهتأمربیان و اعضای هی

 

 گيرينتيجه

 بیش از نیمی ازدر مجموع دیدگاه ، هابراساس یافته

بود؛ استفاده از  مثبت بوکالگدر خصوص  دانشجویان

 و ـرانیدر ارتقای عملکرد آمـوزش فراگتواند می بوکالگ

از  .دیی نمامؤثركمک  ینیبال یهامهارت كسب شیافـزا

نیازهای تمام كننده  بایستی برطرف بوکالگآنجایی كه 

آن جهت بازنگری در محتوی ، دانشجویان باشدیادگیری 
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View of the Nursing students regarding the use of logbook in clinical 

wards 

 

Zahra hamidi1, Mitra mahdavian2, Roya jajvandian3, Samira Bashirian4 
 

Abstract 

 
Introduction: Evaluating the competence of nursing students is important. The logbook is a tool for recording 

inclusive. This study endeavored to investigate the view of the nursing students of Bojnourd Azad University 

regarding the use of logbook in clinical wards.  

Methods: This cross-sectional study was conducted in the spring of the academic year 2021; it was performed 

on 110 nursing students of Bojnourd School of Nursing and Midwifery who have passed the internship course. 

The logbooks were designed and compiled by the faculty members of the Nursing Department of Bojnourd 

University of Medical Sciences based on the topic provided by the Ministry and the educational needs of 

students in clinical wards in accordance with the objectives of each part. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire.  

Results: In this study, out of 110 students, 100 returned the the questionnaires. As to the necessity of using a 

logbook, increasing the student's awareness of the goals of educational affairs has the highest average 

(2.460±0.809). In terms of logbook content quality, the inclusion of course objectives in the logbook had the 

highest average (2.800±0.829). In terms of outcomes in designing the format and implementation process of 

the logbook, student familiarity with the tasks in each section had the highest average (2.440±0.795). 

Comparing the main areas, the outcomes in designing the format and process of implementing the logbook 

from the students' point of view had the highest average (2.332±0.668).  

Conclusion: According to the findings, in total, half of the students had a positive view of the logbook. 

However, given the logbook needs to meet the learning needs of students, it seems indispensable to review the 

content for greater student satisfaction.  

 

Keywords: logbook, clinical wards, nursing students 
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