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ABSTRACT

Article Type:

Background and Objective: Due to the recent changes in the subject of
continuing nursing undergraduate, the present study was conducted to investigate
the use of logbook of nursing adult nursing courses on the satisfaction of nursing
students and educators.
Methods: The present study is a quasi-experimental study that was made
available in 1400 on nursing students of Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences in Yazd. The study population includes students in the 3rd, 4th, and 5th
semesters who are undergoing internships in nursing courses for the elderly 1-23. This research was conducted in four steps. Step1: design a logbook. Step 2:
Educational and briefing sessions for students and educators. Step 3: Complete
the logbook. Step 4: Satisfaction.
Findings: In this study, 70 nursing students, 35 males (50%) and 35 females
(50%) participated. 54 (77.7%) of the student participants were single and 16
(22.3%) were married. Based on students' views on the use of logbooks, the
majority of items such as familiarity with the tasks and objectives of the
internship, clarification of expectations, focus on teaching and learning, and
motivating educational needs were moderately satisfied.
Conclusion: Based on the findings, students and educators were satisfied with
the use of logbooks in adult-elderly nursing courses. But it seems that the logbook
was not efficient enough to record some goals in clinical education. Therefore, it
is suggested that while modifying logbook items, they should try to upgrade and
use it more and use other methods to record it.
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بررسی رضایتمندی دانشجویان و مربیان پرستاری از الگ بوک دروس پرستاری بزرگساالن و پرستاری سالمندی
سیده الهام فضل جو) ،1 (MAخدیجه نصیریانی ) ،2⃰ (PhDحسین توانگر ) ،3(PhDنفیسه دهقانی )(MA

4

 .1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری میبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .2گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامائی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
 .3گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامائی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
 .4دانشکده پرستاری میبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
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نوع مقاله:

سابقه و هدف :با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته در سرفصل کارشناسی پیوسته پرستاری ،مطالعه حاضر باهدف

مقاله پژوهشی

بررسی الگ بوک دروس پرستاری بزرگساالن سالمندی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری و مربیان انجام گرفت.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که بهصورت در دسترس در سال  1411بر روی دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد صورت گرفت .جامعه پژوهش شامل دانشجویان ترم  5 ،3،4میباشد
شد .گام اول طراحی الگ بوک بود .گام دوم :جلسات آموزشی و توجیهی جهت دانشجویان و مربیان .گام سوم :اجرای

دریافت1411/8/22:

تکمیل الگ بوک .گام چهارم :رضایت سنجی.
یافتهها :در این مطالعه  01دانشجوی پرستاری  35نفر مرد ( )%51و  35نفر زن ( )%51شرکت داشتند 54 .نفر ()%00/0

اصالح1411/11/3:
پذیرش1411/11/11:
انتشار1411/12/24:

از شرکتکنندگان دانشجو مجرد و  11نفر ( )%22/3از آنها متأهل بودند .بر اساس دیدگاه دانشجویان در مورداستفاده از
الگ بوک اکثریت گویه ها ،همچون آشنایی با وظایف و اهداف کارآموزی ،روشن شدن انتظارات ،تمرکز یاددهی و
یادگیری ،برانگیختن نیازهای آموزشی رضایت متوسط کسب نمودند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها دانشجویان و مربیان از بهکارگیری الگ بوک در دروس پرستاری بزرگساالن  -سالمندان
رضایت داشتند .اما به نظر میرسد الگ بوک برای ثبت بعضی اهداف در آموزش بالینی کارایی الزم را نداشت .بنابراین
پیشنهاد میشود ضمن اصالح آیتمهای الگ بوک در جهت ارتقا و بهرهگیری بیشتری آن بکوشند و از روشهای دیگر
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که مشغول به گذراندن کارآموزی درس پرستاری بزرگساالن سالمندی  3-2-1میباشند .این پژوهش در چهار گام انجام

برای ثبت آن استفاده نمود.

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی به شماره  ۹۸۳۱۸۹مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی میباشد.
* مسئول مقاله :دکتر خدیجه نصیریانی

 .تلفن)518( 15713283 :

آدرس :ایران ،یزد ،خیابان بوعلی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،دانشکده پرستاری و مامایی.
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واژههای کلیدی :ارزیابی دانشجو ،دانشجویان پرستاری ،مربیان پرستاری ،الگ بوک ،رضایتمندی
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الگ بوک پرستاری  /الهام فضل جو و همکاران

استناد :سیده الهام فضل جو ،خدیجه نصیریانی ،حسین توانگر ،نفیسه دهقانی .بررسی رضایتمندی دانشجویان و مربیان پرستاری از الگ بوک دروس پرستاری
بزرگساالن و پرستاری سالمندی .دو فصلنامه آموزش پزشکی ،سال 1411؛ شماره ( 11دوره  :)1صفحه.11-31
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سابقه و هدف
در خصوص اهمیت فرآیند آموزش حرفهای پرستاری از شیوههای آموزش حرفهای متنوعی برای تربیت پرستارانی باکفایت جهت مراقبت از بیمار
استفاده میشود ( )1و تأکید آموزش پرستاری بر تربیت پرستارانی است که عالوه بر کسب دانش ،دارای مهارتهای بالینی نیز باشند .این نکته
نمایانگر نقش اساسی و مهم آموزش بالینی در پرستاری میباشد ( .)2مسئله آموزش بالینی و آمادهسازی دانشجویان پرستاری برای پذیرش نقشهای
مختلف در نظام سالمت از فعالیتها و اهداف مهم دانشکدههای پرستاری است ( .)3آموزش بالینی درواقع فعالیتی تسهیلکننده برای امر یادگیری
( )4در محیط بالینی است که در طی آن دانشجویان با حضور بر بالین بیمار کسب تجربه میکنند و در تعامل با استاد و محیط ،مفاهیم آموختهشده
را در عمل به کار میگیرند ( .)5در آموزش بالینی ،فرصتی برای دانشجو فراهم میآید تا دانش نظری خود را در امر مراقبت از بیمار به مهارتهای
ذهنی ،روانی و حرکتی متنوعی که برخوردار بودن از آنها ضروری است ،تبدیل کند ( .)1از طرفی تربیت نیروی انسانی متبحر ،کارآزموده و دارای
صالحیت ،به میزان زیادی وابسته به این فرآیند ارزشیابی است ( .)0ارزشیابی فرآیند یاددهی و یادگیری ،از فعالیتهای موردتوجه در مؤسسات
آموزشی است .بهکارگیری تکنیکهای نوین آموزشی ،افزایش بهرهوری مراکز آموزشی و درنهایت ارتقای کارآیی ،هدفی است که در تمامی مراکز
توجه بیشتری برخوردار است و سعی بر آن است تا با استفاده از روشهای جدید بتوان میزان اثربخشی آموزش پزشکی را بهتر نمود ( .)8ازآنجاییکه
انجام کارآموزی در رشتههای مختلف بهخصوص رشتههای علوم پزشکی از اهمیت ویژه برخوردار است ( )1و همیشه یکی از دغدغههای اصلی
آموزشدهندگان و فراگیران بوده است ( )5و به دلیل پیچیدگی خاص روشهای ارزشیابی توانمندیهای فراگیران باعث شده است که مدرسان
ضرورت تهیه حداقلهایی برای سنجش این مهارتها بهصورت عملی را بنابر نظرات شخصی انجام دهند ( 11و  .)4این امر سبب شده
ناهماهنگیهایی در روشهای آموزش و ارزشیابی رشتههای یکسان در دانشگاهها و حتی دانشکدهها به وجود آید و با تغییر مدرس کارآموزی روش
آموزش و ارزشیابی نیز تغییر کند ( 11و  .)12در حال حاضر روشهای مختلفی برای ارزشیابی بالینی دانشجویان علوم پزشکی به کار میرود .یکی
از شیوههای ارزشیابی که دارای ساختار بوده ( )12و بر تجربیات یادگیری در طول دوره آموزش متمرکز میباشد ( ،)13استفاده از دفترچه ثبت
مهارتهای بالینی یا الگ بوک است ( .)14بهمنظور بهینهسازی امر یادگیری در دانشجویان میتوان باراهنمایی و جهتدهی دانشجویان با تهیه
مجموعه اهداف موردنظر ،دستورالعملها و وضعیت یادگیری مانند تدوین الگ بوک به این هدف رسید ( 15و  .)11در بین روشهای متعدد برای
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آموزشی دنیا دنبال میشود؛ اما در مورد رشتههای علوم پزشکی که بهطور مستقیم با حفظ و ارتقای سالمت مردم و جامعه در ارتباط هستند ،از

ارزشیابی بالینی دفترچه ثبت مهارتهای بالینی بهعنوان یکی از مؤثرترین شیوههای ارزشیابی محسوب میگردد ( 11و  .)12الگ بوک ،وسیله
سادهای برای فراگیران ،چارچوبی برای سازماندهی ( )10و ثبت فعالیتهای آموزشی مختلف آنان میباشد) . (13یکی از خصوصیات منحصربهفرد
بهصورت برنامهریزیشده ( )2و هدفمند انجام دهند و با تکرار و تمرین ،از بروز اشتباهات جلوگیری کنند ( .)4زمانی که دانشجویان دانش قبلی
خود درزمینه مفاهیم اساسی ،مضامین و کاربردها بهکارگیرند و تمرین و تکرار داشته باشند و در مورد فعالیتهای خود بازخورد از طرف مربیان داشته
باشند ،یادگیری عمیق در آنها به وجود میآید و این مسئله منجر میشود که دانشجویان در رابطه با پیشرفت فرایند یادگیری خود تأمل داشته
باشند .از طرفی اکثر دانشجویان از ارزشیابی خود در بالین راضی نبوده ( )11و ارزشیابیهای انجامشده را فاقد عینیت میدانند ( 1و  .)21نتایج
Medical Education Journal, 2022; vol 10 (no 1): pages 19-30
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الگ بوک ،موظّف کردن دانشجویان به انجام تعداد مشخص مهارت است ( .)18این مشخصه موجب میشود ،دانشجویان وظایف خود را
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پژوهشهای مختلف حاکی از آن است که ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری بیشتر بهصورت نهایی ( )0و باهدف نمره دادن به آنها صورت
میگیرد ( )2و روش ارزشیابی متداول که بهوسیله فرم ارزشیابی بالینی انجام میشود ،روش معلم محور و ذهنی میباشد و کمتر از معیارهای عینی
و رفتاری بهره گرفتهشده است ( .)4در همین راستا ،مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد نشان داد که  24/5درصد دانشجویان
انجام و تکمیل فعالیتهای الگ بوک را در یادگیری مهارتهای بخش بالینی در حد زیاد و خیلی زیاد مفید دانستند و  01/8درصد ،ضرورت
بازنگری الگ بوک های موجود در بخشهای بالینی را بیان کردند ( .)0در آمریکا دانشگاه منچستر از الگ بوک جهت پیشرفت در دانشجویان
جراحی فک و صورت استفاده نموده و بیان نمودند دفترچه یادداشت ممیزی مؤثر کارکنان آموزشی ،جلسات بالینی و تحویل دوره را بهطورکلی
تسهیل میکند .آنها دفترچه یادداشت را بهعنوان کمک همهجانبه به کار آموزش بالینی توصیه کردند ( .)1مطالعه عسگری و همکاران 1315
نشان داد استفاده از الگ بوک هرچند سبب ایجاد انگیزش و افزایش رضایت دانشجویان گردید ولی دستیابی به کلیه اهداف و حداقلهای یادگیری
محقق نشد ( .)2با توجه به اهمیت متبحر شدن دانشجویان پرستاری در دوران کارآموزی و آمادگی پیدا کردن برای ورود به عرصه بالینی و نیاز به
سنجش مناسب توانمندیهای آنان و ازآنجاییکه رضایتمندی بهعنوان یکی از عوامل مهم یادگیری و کسب مهارت و موفقیت دانشجویان میباشد
( )21و اینکه رضایتمندی منعکسکننده مؤثر بودن تمام حیطههای آموزشی از لحاظ علمی و عملی میباشد ( .)22لذا آگاهی از میزان رضایت آنها
از مسائل آموزشی برای یک دانشگاه مسئول از اهمیت ویژهای برخوردار است و شناخت این مسائل درنهایت کمک به دانشگاه در جهت نیل به
اهداف آموزشی میباشد ( .)23با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته در سرفصل کارشناسی پیوسته پرستاری ،مطالعه حاضر باهدف بررسی
کاربست الگ بود دروس پرستاری بزرگساالن سالمندی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری و مربیان انجام گرفت.
مواد و روشها

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد صورت گرفت .جامعه پژوهش شامل دانشجویان ترم ( )3-5هست که مشغول به گذراندن کارآموزی درس پرستاری
بزرگساالن سالمندی ( )1-3میباشند.
این پژوهش در چهارگام انجام شد .در گام اول طراحی الگ بوک بود که جهت طراحی الگ بوک گامهای ذیل به ترتیب برداشته شد:
 -1با توجه به بررسی متون انجامشده و کوریکولوم جدید مصوبه  1313اقدام به طراحی محتوای الگ بوک ها گردید.
 -2ساختار الگ بوک ها را به شیوه استاندارد طراحی گشت.
 -3سپس محتواهای الگ بوک در ساختار استاندارد الگ بوک ها وارد گردید.
 -4الگ بوک ها توسط شورای گروه تأیید شد .در راستای طراحی الگ بوک در ابتدا مطالعات کتابخانهای و بررسی متون صورت گرفت.
الگوی عمومی الگ بوک براساس کوریکولوم مصوب  1313تهیه شد .مهارتهای موردنیاز جهت تمرین و حداقل تعداد دفعات موردنیاز تدوین
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مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که طی سالهای  1411-1318بهصورت نمونهگیری در دسترس بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه

گشت .پیشنویس ابتدایی تهیه و در اختیار اعضا هیات علمی جهت اعمالنظر قرار گرفت .اصالحات الزم مجدد اعمال گردید و درنهایت فرم نهایی
تدوین گردید .الگ بود طراحیشده شامل دو قسمت بود :قسمت اول درزمینه فعالیتهای دانشجو بود که خود مشتمل بر سه قسمت میباشد
دانشجو در هرروز فعالیت صورت گرفته را ثبت و نحوه انجام آن را مشخص نموده و مربی با دادن بازخورد فعالیت صورت گرفته را تأیید میکرد..
قسمت دوم مربوط به جداول ارزشیابی دانشجو بود که در پایان هر دوره کارآموزی توسط مربی مربوط تکمیل میشد.
گام دوم :جلسات آموزشی و توجیهی جهت دانشجویان درزمینه نحوه تکمیل الگ بوک برگزار شد .همچنین جلسات توجیهی جهت مربیان بخشها
درزمینه نحوه تکمیل الگ بوک ها و اهمیت الگ بوک برگزار شد .برنامه ارائه آموزش الگ بوک به دانشجویان به صورت حضوری یک جلسه
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الف :حداقل سطح فعالیت دانشجو بهصورت مشاهده ،با کمک ،مستقل تعیین شد ،ب :تعداد دفعات مورد انتظار مشخص شد .ج :بازخورد مربی.
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دوساعته با پاورپوینت و سخنرانی و در فضای مجازی صورت گرفت و برای مربیان بهصورت یک جلسه یکساعته انجام شد .محتوای آموزشی در
رابطه با کارنما ،هدف از تدوین کارنما ،نحوه تکمیل الگ بوک ها در بخشها ،نحوه ارزشیابی بر اساس الگ بوک ها بود.
گام سوم :الگ بوک ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت و از دانشجویان و مربیان خواسته شد که روزانه الگ بوک ها را همراه داشته و نسبت به
تکمیل آن اقدام نمایند.
گام چهارم :بعد از اتمام دوره کارآموزیها (دو نیمسال) فرمهای رضایت سنجی بهصورت الکترونیکی درزمینه الگ بوک ها در میان دانشجویان و
اساتید ارسال شد.
جهت گردآوری دادهها از فرم مشخصات دموگرافیک (سن ،جنس ،وضعیت تأهل) شرکتکنندگان و پرسشنامه رضایت سنجی بهره گرفته شد.
روایی و پایایی پرسشنامه توسط نجفی و همکاران ) 1311با ضریب همبستگی  ) 81تأیید گردید .همچنین در این مطالعه مجدداً پایایی با آلفای
کرونباخ  1881تأیید شد .این پرسشنامه شامل  21گویه میباشد که در آن میزان رضایتمندی بهصورت (راضی ،رضایت متوسط ،ناراضی) مورد
سنجش قرار میگیرد .قسمتهای دیگر شامل پرسش در مورد صحت اطالعات وارد شده بود که در طیف پنجدرجهای (کمتر از ،%21 -41 ،%21
 )%81– 111 ،%11-81،%41-11ارزیابی شد و همچنین در مورد نظرات در استفاده از روش فعلی در ارزشیابی کارآموزی در عرصه سؤال شد .جهت
رعایت مالحظات اخالقی این طرح تحقیقاتی به شماره  181381در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی مورد تأیید قرار گرفت و همچنین از
مربیان و دانشجویان شرکتکننده در مطالعه رضایت کسب شد .دادهها در  SPSSویرایش  18با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار
خواهد گرفت.

در این مطالعه  01دانشجوی پرستاری  35نفر مرد ( )%51و  35نفر زن ( )%51شرکت داشتند 54 .نفر ( )%00/0از شرکتکنندگان دانشجو مجرد و
 11نفر ( )%22/3از آنها متأهل بودند .رنج سنی شرکتکنندگان دانشجو  11 -44با میانگین  21/11± 3/45و از  11مربی شرکتکننده در مطالعه
 3نفر مرد ( )%31و  0نفر زن ( )%01بودند .تعداد  5نفر ( )%51از مربیان متأهل و  5نفر ( )%51مجرد بودند .رنج سنی مربیان  28-54سال با
میانگین  35/4±5/8گزارش شد .میزان رضایت سنجی دانشجویان و مربیان از بکار بردن الگ بوک در اکثریت حیطهها بیشترین فراوانی مرتبط با
رضایت متوسط و راضی بود (جدول شماره .)1
درزمینه تمرینهای قیدشده در الگ بوک دانشجویان  31( %42/11نفر) تعداد تمرینها را زیاد قلمداد کردهاند 34( %48/11 .نفر) از تعداد تمرینها
را مناسب و قابلدستیابی دانسته و  1( %8/11نفر) میزان تمرینها را کم ذکر کردهاند .نظرات مربیان درزمینه تمرینات درجشده در الگ بوک به
ترتیب  2( %21نفر) زیاد 0( %01 ،نفر) تمرینات را مناسب و قابلدستیابی ارزیابی نموده و  1( %11نفر) تعداد تمرینات را کم دانسته است (جدول
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یافتهها

شملره  .)2در رابطه با سؤال ارزشیابی در کارآموزی در عرصه با استفاده از الگ بوک  32( ٪ 45/0نفر) از دانشجویان و  4( ٪ 41نفر) از مربیان
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اذعان داشتند که استفاده از الگ بوک در کارآموزی در عرصه ثبت اطالعات خالف واقع را افزایش میدهد (جدول شماره .)3
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جدول شماره  .1رضایت سنجی دانشجویان و مربیان از الگ بوک
گویه ها

از دیدگاه دانشجویان

راضی
 .1آشنایی من با وظایف و
اهداف کارآموزی
 .2روشن بودن انتظارات از من
در این کارآموزی
 .3هدفمندسازی تالش من به
سمت یادگیری وظایف شغلی
 .4تمرکز من بر یاددهی و
یادگیری به روش مدون و

از دیدگاه مربیان

ناراضی

راضی
%41
( 4نفر)
%81
( 8نفر)
%31
( 3نفر)
%31
( 3نفر)

رضایت
متوسط
%11
( 1نفر)
%21
( 2نفر)
%01
( 0نفر)
%11
( 1نفر)

%34/4
( 23نفر)
%32/1
( 23نفر)
%34/3
( 24نفر)
%21/4
( 14نفر)

رضایت
متوسط
%45/0
( 32نفر)
%41/4
( 21نفر)
%31/4
( 22نفر)
%40/1
( 33نفر)

%21
( 15نفر)
%25/0
( 18نفر)
%34/3
( 24نفر)
%31/4
( 23نفر)

%11
( 1نفر)
%31
( 3نفر)
%31
( 3نفر)
%01
( 0نفر)
%51
( 5نفر)
%31
( 3نفر)
%31
( 3نفر)
%21
( 2نفر)

%11
( 1نفر)
%11
( 1نفر)
%51
( 5نفر)
%11
( 1نفر)
%21
( 2نفر)
%31
( 3نفر)
%41
( 4نفر)
%11
( 1نفر)

%21/4
( 15نفر)
%18/1
( 13نفر)
%24/3
( 10نفر)
%20/1
( 11نفر)
%15/0
( 11نفر)
%32/1
( 23نفر)
%18/1
(نفر )13
%35/0
( 25نفر)

%41
( 28نفر)
%41
( 28نفر)
%41/4
( 21نفر)
%41/4
( 21نفر)
%35/0
( 25نفر)
%41
( 28نفر)
%42/1
( 31نفر)
%42/1
( 31نفر)

%38/1
( 20نفر)
%4184
( 21نفر)
%34/3
( 24نفر)
%31/4
( 22نفر)
%48/1
( 34نفر)
%20/1
( 18نفر)
%38/1
( 20نفر)
%21/4
( 15نفر)

ناراضی
%11
( 1نفر)

مشخص
 .1برانگیختن نیازهای آموزشی
برای من
 .6ایجاد تعامل آموزشی
سودمند بین من و مربیان
 .7مشاهده فعالیتهای من و
 .8امکان مستندسازی فعالیت
من در یک دفترچه
 .9امکان ارزشیابی دقیق
فعالیتهای من
 .11کمک به آشنایی من با
جایگاه شغلی خود در آینده
 .11تمرکز بر رویکرد مدیریتی
در کارآموزی
 .12تمرکز بر آشنایی با
جوسازمانی حاکم بر محل

%11
( 1نفر)
%21
( 2نفر)
%21
( 2نفر)
%31
( 3نفر)
%41
( 4نفر)
%31
( 3نفر)
%21
( 2نفر)
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ارائه بازخورد توسط مربی

-

کارآموزی
 .13تمرکز بر یادگیری سطوح
کارآموزی
 .14تمرکز بر یادگیری ساختار
سازمانی محل کارآموزی

%25/0
( 18نفر)

%48/1
( 34نفر)

%25/0
( 18نفر)

%21
( 2نفر)

%31
( 3نفر)

%51
( 5نفر)

Medical Education Journal, 2022; vol 10(no1): pages 19-30

] [ DOI: 10.22088/mededj.10.1.19

و جایگاه سازمانی محل

%25/0
( 18نفر)

%51/4
( 31نفر)

%22/1
( 11نفر)

%21
( 2نفر)

%41
( 4نفر)

%41
( 4نفر)
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 .11تمرکز بر یادگیری
ارتباطات بین واحدهای محل

02

%31/4
( 22نفر)

%42/1
( 31نفر)

%25/0
( 18نفر)

%21
( 2نفر)

%41
( 4نفر)

%41
( 4نفر)

%31/4
( 22نفر)

%42/1
( 31نفر)

%25/0
( 18نفر)

%21
( 2نفر)

%41
( 4نفر)

%41
( 4نفر)

کارآموزی
 .16تمرکز بر یادگیری ساختار
و ردههای نیروی انسانی محل
کارآموزی
 .17تمرکز بر یادگیری شرح
وظایف واحدهای محل

%32/1
( 21نفر)

%41/4
( 21نفر)

%25/0
( 18نفر)

%31
( 3نفر)

%31
( 3نفر)

%41
( 4نفر)

کارآموزی
 .18تمرکز یادگیری تدوین
یک برنامه (عملیاتی ،آموزشی،

%24/3
( 10نفر)

%48/1
( 34نفر)

%20/1
( 11نفر)

%31
( 3نفر)

%51
( 5نفر)

%21
( 2نفر)

نظارتی)
 .19تمرکز بر یادگیری تدوین

%21
( 14نفر)

%48/1
( 34نفر)

%31/4
( 22نفر)

%31
( 3نفر)

%31
( 3نفر)

%41
( 4نفر)

 .21تمرکز بر رعایت نظم و

%35/5
( 15نفر)

%45/0
( 32نفر)

%18/1
( 13نفر)

%41
( 4نفر)

%11
( 1نفر)

%51
( 5نفر)

چند شاخص مدیریتی
انضباط در محیط کارآموزی

جدول شماره  .2صحت اطالعات واردشده در ال گ بوک از دیدگاه دانشجویان و مربیان

درصد است؟

درصد (نفر)

درصد (نفر)

درصد (نفر)

درصد (نفر)

درصد (نفر)

دانشجویان

%15/0
( 11نفر)
%31
( 3نفر)

%11/4
( 8نفر)
%31
( 3نفر)

%22/1
( 11نفر)
%1
( 1نفر)

%34/3
( 24نفر)
%21
( 2نفر)

%15/0
( 11نفر)
%21
( 2نفر)

مربیان

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-08-13

به نظر شما صحت اطالعات واردشده درروش فعلی چند

کمتر از %21

%41-21

%41-61

%61-81

%81-111
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جدول شماره  .3نظرات دانشجویان و مربیان نسبت به ارزشیابی در کارآموزی در عرصه با استفاده از الگ بوک
نظر شما در مورداستفاده از روش فعلی در ارزشیابی کارآموزی در عرصه چیست؟
روش فعلی باید بهعنوان سند فعالیت کارآموزی دانشجویان نمره داشته باشد.
روش فعلی باید بهعنوان گزارش فعالیتهای کارآموزی و جایگزین آن باشد.
روش فعلی باید بهعنوان ابزاری برای ارزشیابی نمره کارآموزی باشد.
روش باید پیششرط اتمام کارآموزی در عرصه باشد.
استفاده از روش فعلی در ارزشیابی پایان کارآموزی ثبت اطالعات خالف واقع را افزایش
خواهد داد.

دانشجویان

مربیان

درصد (نفر)

درصد (نفر)

%11/4
( 8نفر)
%21/4
( 15نفر)
%11
( 0نفر)
%11/4
( 8نفر)
%45/0
( 32نفر)

%21
( 2نفر)
%1
( 1نفر)
%31
( 3نفر)
%11
( 1نفر)
%41
( 4نفر)

بحث و نتیجهگیری

رهنمون برگزارشده بود و دانشجویان شرکتکننده اکثراً در نیمسال دوم تحصیل میکردند و اکثریت همزمان با تحصیل به کاری اشتغال ندارند .بر
اساس دیدگاه دانشجویان در مورد استفاده از الگ بوک اکثریت گویه ها ،همچون آشنایی با وظایف و اهداف کارآموزی ،روشن شدن انتظارات،
تمرکز یاددهی و یادگیری ،برانگیختن نیازهای آموزشی ،مشاهده فعالیتها و ارائه بازخورد ،مستندسازی فعالیتها ،رعایت نظم و انضباط در محیط
کارآموزی تعامل آموزشی سودمند و غیره رضایت متوسط کسب نمودند .بنابراین به نظر میرسد که دانشجویان از اجرای الگ بوگ بهطور متوسط
راضی بودند .همراستا با یافتههای مطالعه ،ولی زاده حقی و همکاران ( )1311مینویسند درمجموع دیدگاه دانشجویان در خصوص استفاده از الگ
بوک متوسط بود ( .)25طاهر گورابی و همکاران ( )1311بیان نمودند که  24/5درصد دانشجویان انجام و تکمیل فعالیتهای الگ بوک را در
یادگیری مهارتهای بخش بالینی در حد زیاد و خیلی زیاد مفید دانستند ( .)0مزارعی و همکاران ( )1315نشان دادند مشخص بودن اهداف آموزش
در ابتدای الگ بوک و بیان شدن حداقلهای آموزشی بهطور شفاف در الگ بوک بیشترین نمره را کسب کرده است ( .)21لطفی و همکاران
( )1381نیز نشان دادند استفاده از راهنمای یادگیری بالینی باعث افزایش نمره یادگیری در حیطه شناختی و مهارتی میگردد (dos Santos .)20
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بر اساس یافتهها ،دانشجویان ازنظر جنس برابر و اکثریت متأهل بودند .میانگین سنی دانشجویان  21/1بود .بیشتر کارآموزیها در بیمارستان شهید

و همکاران ( )2113نشان دادند استفاده از الگ بوک در درس مدیریت پرستاری انتظارات درس و روند دستیابی به عملکرد حرفهای را برای آنها
شفاف نمودند و به شکلگیری تفکر انتقادی و تأملی دانشجویان کمک میکند ( )2118( Omar & Abdelrahman.)21نشان دادند استفاده از
( .)28سایر یافتهها نشان داد تعداد تمرینهای تعیینشده ازنظر دانشجویان غالباً مناسب مقابل دستیابی بود و اطالعات واردشده ازنظر اکثریت (-11
 )%81صحت داشت .اما موفقی و همکاران ( )1312مینویسند  83%دانشجویان میزان صحت اطالعات مندرج در الگ بوک ها را به طور متوسط
کمتر از  11%گزارش نمودند ( )4که این تفاوت میتواند ناشی از متفاوت بودن رشته درسی و نوع محتوی الگ بوک و غیره باشد.
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الگ بوک همراه با افزایش دانش و مهارت بود و استفاده از آن در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی برای کلیه دورههای بالینی توصیه میشود

02

الگ بوک پرستاری  /الهام فضل جو و همکاران

بر اساس یافتهها اکثریت مربیان رضایت زیاد و یا متوسط در مورد گویه های استفاده از الگ بوک همچون روشن بودن اهداف کارآموزی ،برانگیختن
نیازهای آموزشی و امکان ارزشیابی دقیق و مستندسازی فعالیت داشتند .همچنین تعداد تمرینهای تعیینشده در الگ بوک اکثریت مربیان غالباً
مناسب و قابلدستیابی است .بنابراین اکثریت مربیان رضایت خود را از اجرای الگ بوک اعالم نمودند و درمجموع دیدگاه اساتید در خصوص الگ
بوک مثبتتر از دانشجویان بود ،همسو با نتایج مطالعه نجفی و همکاران ( )1311نشان دادند 80 /5 %اساتید و 44 %دانشجویان استفاده از الگ
بوک را در واحدهای عملی ضروری میدانستند و درمجموع دیدگاه اساتید در خصوص الگ بوک مثبتتر از دانشجویان بود ( .)24بابادی و همکاران
( )2121مینویسند دیدگاه اعضای هیات علمی نسبت به چهار ویژگی دفترچه گزارش و دیدگاه کلی دفترچه گزارش بیش از دانشجویان بود .بنابراین
درمجموع اعضای هیأت علمی و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به الگ بوک داشتند اما دیدگاه اعضای هیأت علمی مثبتتر بود ( .)21از
محدودیتهای مطالعه حاضر همزمانی اجرای مطالعه با پاندمی کووید  11بود که منجر به تعطیلی بعضی بخشهای کارآموزی از قبیل بخش
عفونی و یا کوتاه شدن دوره کارآموزی در سایر بخشها گردید و تکمیل الگ بوک را برای دانشجویان و ارزشیابی آن برای اساتید مشکل نمود.
در کل بر اساس یافتهها هر دو گروه استفاده از الگ بوک را توصیه نمودند اما به نظر میرسد الگ بوک برای پوشش بعضی از اهداف آموزش
بالینی مناسب نیست .بنابراین باید ضمن اصالح آیتمهای الگ بوک در جهت ارتقا و بهرهگیری بیشتری آن بکوشند و از روشهای دیگر برای
برآورده نمودن آن استفاده نمود .اما ازآنجاییکه الگ بوک بایستی برطرفکننده نیازهای یادگیری دانشجویان باشد ،بازنگری در محتوای آن بهطور
مستمر امری ضروری است .همچنین جایگزینی و گسترش الگ بوک الکترونیک میتواند با ثبت مستمر و جامع فعالیتها و پروسیجرهای بالینی
بر اساس اهداف آموزشی ،عالوه بر تثبیت یادگیری ،موارد عدم دستیابی به اهداف بالینی را مشخص میکند و به این طریق نظارت و ارزشیابی
دانشجو دقیقتر صورت گیرد .محمدی و همکاران ( )1381مینویسند استفاده از الگ بود دلیل کاهش فاصله بین دروس نظری و بالین ،میتواند
به معلم و دانشجو دررسیدن به اهداف آموزشی و بالینی کمک کند و همچنین به کمک آن میتوان از دانشجو و استاد بازخورد گرفت ( .)31طاهر
مینویسند ارزشیابی فرایند و پیامد استفاده از الگ بوک برای هدفمندسازی فرایند یاددهی یادگیری نشان داد که نقایص اجرایی مانع از تحقق
پیامدهای مورد انتظار شده است .توجیه بیشتر یاد دهندگان و یادگیرندگان و همچنین بازبینی محتوا و فرایند اجرایی موردنیاز است ( .)4سایر
پژوهشگران بیان نمودند روش تلفیقی ارزیابی مبتنی بر عملکرد الگ بوک -داپز میتواند در ارتقای عملکرد تیمی در آموزش ،افزایش کسب
مهارتهای بالینی و یادگیری عمیقتر کمک مؤثری نماید ( .)31بنابراین با توجه به مناسب بودن استفاده از الگ بوک برای ثبت و ارزشیابی
عملکرد بالینی دانشجویان پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی با رفع نواقص و انجام اصالحات رضایت دانشجویان و اساتید از آن بررسی شود.

تقدیر و تشکر

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-08-13

گورابی و همکاران ( )1311ضرورت بازنگری الگ بوک های موجود در بخشهای بالینی را بیان کردند ( .)0همچنین موفقی و همکاران ()1312

بدینوسیله از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به خاطر حمایت مالی و معنوی قدردانی میگردد .همچنین از مربیان و دانشجویان
شرکتکننده در این مطالعه کمال تشکر و سپاسگزاری ابراز میشود.
] [ DOI: 10.22088/mededj.10.1.19
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