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آموزش بخش دندانپزشکی ترمیمی
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چکيده
ی میزان بررسو  بوکالگهای اصلی حل مشکالت بالینی، ارزشیابی مداوم فرآیند آموزشی با استفاده از حلیکی از راه: مقدمه

 به بوکالگ از تفادهاس به نسبت دندانپزشکی دانشجویان دیدگاه تعیین هدف با مطالعه این. باشددستیابی به اهداف تدوین شده می

 انجام شد. آموزش کیفیت بهبود منظور

را در دانشکده واحدهای ترمیمی عملی  99-99دانشجو که در سال تحصیلی  11در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، : هاروش

 یدانشجویان با استفاده از پرسشنامه در چهار حیطه د.به روش سرشماری وارد مطالعه شدن ،دندانپزشکی قزوین اخذ نموده بودند

و  (12تا  22نمره  ی)دامنه (، کیفیت محتوا24تا  9نمره  یدامنه) (، فرآیند اجرا21تا  7نمره  ی)دامنه بوکالگ ضرورت استفاده از

نفر از اساتید و  12نظرسنجی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر  مورد (12تا  2نمره  ی)دامنه بوکالگ تکمیل ینحوه

-20/2Pداری یسطح معن) تجزیه و تحلیل گردید SPSS افزاربا نرم هادادهدست آمد. ه ب 93/2پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

Value< .) 

کیفیت محتوا  ی، حیطه13/13±399/3فرآیند  ی، حیطه07/13±919/3 بوکالگمیانگین نمرات ضرورت استفاده از : هایافته

 دست آمد. ه ب 020/1±497/3نحوه تکمیل  یو حیطه 493/11±492/42

کید است و اهمیت أمورد ت دانشجویان برای بیش از نیمی از بوکالگ از نتایج بیانگر آن است که ضرورت استفاده: گیرینتیجه

 هادفترچه اجرای و تکمیل روند بر بیشتر کنترل تکمیل آن از سوی بیش از یک سوم از دانشجویان بسیار زیاد ارزیابی شده است.

  کرد. فراهم دانشجویان را بیشتر هرچه رضایت توانآن، می قوت نقاط تقویت آن و با ضعف و اصالح نقاط

 .، دانشکده دندانپزشکیترمیم دندان، انشجویانآموزش، د: هاکلیدواژه
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 ، ایران. قزوین، قزوینپزشکی 
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 نوع مقاله: پژوهشی

  21/7/2412پذیرش مقاله:      22/22/2411دریافت مقاله: 

توسعه در  یراهبردها. به منظور بهبود کیفیت آموزش بخش دندانپزشکی ترمیمی بوکالگای علی. دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به استفاده از رنجبر امیدی بهاران، عابدینی گیالنی لیال، سفیدی فاطمه، حمزه :ارجاع

 .40-56:(1)9؛ 1041ی. آموزش پزشک
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 66  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

و همکاران یدینسبت به استفاده از الگ بوک                                                                          بهاران رنجبر ام یدندانپزشک یاندانشجو یدگاهد  

 مقدمه

 بالینیوری و تئعلوم با توجه به رشد سریع علوم پزشکی، شکاف بین 

تا  نمایندهای متعدد آموزشی تالش میگردد. نظامتر میروز به روز عمیق

شکاف بین مباحث تئوری و عملکرد بالینی را بپوشانند. یکی از 

بالینی در عملی و به آموزش  توجه ویژه راهکارهای رفع این مشک

 ،. از سوی دیگر(1) باشدهای وابسته میپزشکی و رشتههای حرفه

های آموزشی جهت کسب مهارت برنامهعملکرد بالینی جزء کلیدی 

کارآمدترین روش  ،استفاده از ارزشیابی (.2) گرددضروری محسوب می

 ت که بهاسدار برای بهبود کیفیت آموزش است. ارزشیابی فرآیندی نظام

جانبه آموزش شناسایی، توصیف، برآورد، اثرگذاری و سودمندی همه

  (.3،4) پردازدمی

های متعددی برای ارزشیابی بالینی دانشجویان وجود دارد. روش

ا یثر و معتبر ارزشیابی، دفترچه گزارش روزانه ؤهای میکی از شیوه

وسیله ثبت فراگیر محور است که  بوکالگ .(0) باشدمی بوکالگ

های آموزشی مختلف فراهم چهارچوبی برای سازماندهی و ثبت فعالیت

این دفترچه فاصله بین (. 1) شودجویی در زمان میکند و باعث صرفهمی

تواند به استاد و میو نه تنها دهد را کاهش می یتئوری و بالیندروس 

ازی منجر به آشناس ، بلکهکنددانشجو در رسیدن به اهداف آموزشی کمک 

دانشجویان با وظایف و اهداف یادگیری، هدفمند کردن تالش دانشجویان 

به سمت یادگیری وظایف محوله، هدفمندسازی تالش اساتید در جهت 

آموزش به دانشجویان، ایجاد تعامل آموزشی بین یاددهنده و یادگیرنده و 

ود آن که استفاده از با وج (.7) گردد آنان مستندسازی فعالیت عملی

های شناختی، حرکتی و حتی رضایت موجب افزایش مهارت بوکالگ

اما امکان ارایه بازخورد مستقیم و بالفاصله ، (9) دانشجویان شده است

چنین هدفی  و اساسا   دهدپس از اجرای هر دستورالعمل را به مدرس نمی

 دگیرنده، به عنوانکند. هرچند ارایه بازخورد به موقع به یارا دنبال نمی

بخش اساسی در فرآیند آموزش بالینی، برای ارتقای یادگیری و رسیدن به 

  .(1) استانداردها ضروری است

د روند ارزشیابی دانشجویان ندهتحقیقات نشان می ،از طرف دیگر

توأم با ، بالینیهای بخش درصد 02-72 درطبق مطالعات مختلف 

. از جمله عوامل دارای تأثیر منفی در آموزش پزشکی، (9) نارضایتی است

به خصوص آموزش بالینی را عدم وجود برنامه و نامشخص بودن اهداف 

های اصلی حل حلیکی از راه نددهاند. مطالعات نشان میآموزشی دانسته

مشکالت بالینی، ارزشیابی مداوم و بررسی میزان دستیابی به اهداف تدوین 

 .(9) است بوکالگعملی مناسب استفاده از شده و راهنمای 

 راساسب بوکالگای محتوا و کیفیت ارزشیابی دوره ه لزومتوجه ب با

تا دیدگاه دانشجویان را در خصوص نقش  یمبر آن شد ،نیازهای آموزشی

یم و این مطالعه را با هدف کیفیت آموزشی جویا شو ءدر ارتقا بوکالگ

 به بوکگال از استفاده به نسبت دندانپزشکی دانشجویان دیدگاه تعیین

طراحی و  عمومی ترمیمی دندانپزشکی بخش آموزش کیفیت بهبود منظور

 .به انجام رسانیم

 

 هاروشمواد و 

ی دانشکده دانشجو از 11حلیلی حاضر، ت -توصیفی یدر مطالعه

دندانپزشکی عمومی قزوین که واحدهای عملی دندانپزشکی ترمیمی 

اخذ نموده بودند، به روش  99-99سال اول ( را در نیم3و  2)ترمیمی 

سال توسط پرسشنامه سرشماری وارد مطالعه شدند و در پایان همان نیم

 مورد بررسی قرار گرفتند.

الی ؤس 37کننده در مطالعه با استفاده از پرسشنامه دانشجویان شرکت

ال و ؤس 7 با) بوکالگآماده شده در چهار حیطه ضرورت استفاده از 

ال ؤس 9با ) بوکالگ(، طراحی فرمت و فرآیند اجرای 21 تا 7نمره  یدامنه

 یال دامنهؤس 22با ) بوکالگ(، کیفیت محتوای 24تا  9نمره  یو دامنه

تا  2نمره  یال و دامنهؤس 2با ) بوکالگتکمیل  ی( و نحوه12تا  22نمره 

 ( مورد بررسی قرار گرفتند.12

نفر از اساتید صاحب  12شنامه با استفاده از نظرات روایی صوری پرس 

نظر و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت 

دست آمد که قابل قبول است. همچنین جهت رعایت ه ب 91/2و میزان آن 

و  خصوصی داشت یاالتی که جنبهؤجنبه اخالقی مطالعه، از پرسش س

ثبت اسامی آنان اجتناب شد. قبل از شروع مطالعه نیز، کد اخالق 

IR.RUMS.REC.1398.233  از کمیته اخالق معاونت پژوهشی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین اخذ گردید.

 و 22 ینسخه SPSS افزارنرم استفاده ازبا گردآوری شده  هایداده

آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و... و آمارهای تحلیلی 

 .شدندتحلیل تجزیه و مستقل، تحلیل واریانس  tشامل 
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 میدی و همکاراندندانپزشکی نسبت به استفاده از الگ بوک                                                                          بهاران رنجبر ادیدگاه دانشجویان 

 

 66 1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 هایافته

نفر از دانشجویان دندانپزشکی عمومی قزوین  11این مطالعه بر روی 

و درمان جامع(  3 ،2 ،1که واحدهای عملی دندانپزشکی ترمیمی )ترمیمی 

الی انجام ؤس 37اند، توسط پرسشنامه اخذ نموده 99-99سال اول را در نیم

از دانشجویان مذکر و  درصد( 9/40)نفر  29شد. از میان این جمعیت، 

 39/23±219/1مؤنث بودند. میانگین سنی این افراد  درصد( 1/04) نفر 33

دانشجویان سال  د(درص 3/3) نفر 2سال بود.  21-27سنی  یبا دامنه

سال  درصد( 9/32) نفر 22سال پنجم و  درصد( 9/13) نفر 39ششم، 

نفر  39و  2واحد ترمیمی عملی  درصد( 1/31) نفر 22چهارم بودند. 

را اخذ نموده بودند و از دانشجویان  3ترمیمی عملی  درصد( 9/13)

 و درمان جامع دانشجویی در مطالعه حضور نداشت. 1ترمیمی عملی 

های چهار گانه ات دانشجویان مورد پژوهش در خصوص حیطهنظر

( طراحی فرمت و 2، بوکالگ( ضرورت استفاده از 1یعنی  یپرسشنامه

( نحوه تکمیل 4و  بوکالگ( کیفیت محتوای 3، بوکالگفرآیند اجرای 

 اخذ شد. بوکالگ

ست بیانگر آن ا بوکالگنتایج مطالعه در حیطه ضرورت استفاده از 

جهت ارزیابی  بوکالگاز دانشجویان موافق استفاده از  درصد 0/47 که

موافق افزایش انگیزه دانشجویان به  درصد 3/21 دانشجویان بودند، و فقط

ی سبب ارزشیاب بوکالگمعتقد بودند  درصد 1/42 بودند. بوکالگوسیله 

دانشجویان موافق این موضوع  درصد 3/92 شود.بهتر استاد از دانشجو می

های آموزشی باعث نظم و انسجام در انجام فعالیت بوکالگبودند که 

ر د بوکالگاز دانشجویان موافق استفاده  درصد 19 گردد. همچنین تنهامی

 درصد 0/72 فزایش توانایی دانشجویان در انجام امور بالینی بودند، واجهت 

ور بالینی مسبب افزایش توانایی دانشجو در انجام ا بوکالگبیان کردند که 

یش سبب افزا بوکالگاز افراد نیز موافق بودند که  درصد 9/40 شود.نمی

 درصد 0/29 شود.آگاهی دانشجویان در خصوص اهداف آموزشی می

ش سبب افزای بوکالگکننده در مطالعه معتقد بودند که افراد شرکت

 (.1شود )جدول های نگرشی دانشجویان میمهارت

 

 در بخش ترمیمی بوکالگدیدگاه دانشجویان در خصوص ضرورت استفاده از  -1جدول 

 بوکالگهای ضرورت استفاده از گویه
 نظری ندارم

 تعداد )درصد(

 مخالف

 تعداد )درصد(

 موافق

 )درصد(تعداد 

 29 (0/47) 14 (23) 19 (0/29) جهت ارزیابی دانشجو ضروری است. بوکالگاستفاده از 

 13 (3/21) 40 (9/73) 3 (9/4) شود.سبب افزایش انگیزه دانشجو می

 21 (1/42) 29 (0/47) 1 (9/9) شود.سبب ارزشیابی بهتر استاد از دانشجو می

 49 (3/92) 12 (4/11) 2 (3/3) شود.آموزشی میهای سبب نظم و انسجام در انجام فعالیت

 11 (19) 43 (0/72) 7 (0/11) شود.سبب افزایش توانایی دانشجو در انجام امور بالینی می

 29 (9/40) 21 (1/42) 7 (0/11) شود.سبب افزایش آگاهی دانشجو در خصوص اهداف آموزشی می

 19 (0/29) 33 (1/04) 12 (4/11) شود.های نگرشی دانشجو میسبب افزایش مهارت

 

در  کبوالگطراحی فرمت و فرآیند اجرای  یمربوط به حیطهنتایج 

دانشجویان میزان  درصد 9/91 نشان داده شد است. طبق این نتایج 2جدول 

را  وکبالگآشناسازی دانشجویان با وظایف یادگیری در بخش توسط 

آنان هدفمندسازی تالش  درصد 9/91 دانستند،زیاد میزیاد و خیلی

را زیاد  وکبالگدانشجویان به سمت یادگیری وظایف تعیین شده توسط 

 9/91 زیاد ارزیابی کردند. تعداد قابل توجهی از دانشجویان یعنیو خیلی

آنان هدفمندسازی تالش اساتید در مسیر یاددهی وظایف تعیین  درصد

را به  بوکالگآنان  درصد 1/99 زیاد بیان کردند و نیزرا زیاد و خیلی شده

ای جهت ایجاد مطالبات آموزشی برای زیاد وسیلهمیزان زیاد و خیلی

  دانستند.دانشجویان می

دانشجویان میزان ترغیب اساتید به مشاهده تمرین  درصد 9/91

 زیاد بیانخیلیرا زیاد و  بوکالگدانشجویان و ارائه بازخورد توسط 

آنان میزان ایجاد تعامل آموزشی سودمند، بین  درصد 0/93 داشتند. همچنین

 3/92 ،زیاد بیان کردندزیاد و خیلی بوکالگیاددهنده و یادگیرنده را توسط 

ی ای برای مستندسازرا به میزان زیاد وسیله بوکالگدانشجویان  درصد

  (.2)جدول بخشی دانشجویان دانستند فعالیت درون
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 66  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

و همکاران یدینسبت به استفاده از الگ بوک                                                                          بهاران رنجبر ام یدندانپزشک یاندانشجو یدگاهد  

 ترمیمیدر بخش  بوکالگدیدگاه دانشجویان در خصوص طراحی فرمت و فرآیند اجرای  -2جدول 

 بوکالگهای طراحی فرمت و فرآیند اجرای گویه
 کم

 )درصد( تعداد

 زیاد

 تعداد )درصد(

 خیلی زیاد

 تعداد )درصد(

 21 (4/34) 32 (0/02) 9 (1/13) وظایف یادگیری در بخشآشناسازی دانشجویان با 

 23 (7/37) 33 (1/04) 0 (2/9) هدفمندسازی تالش دانشجویان به سمت یادگیری وظایف تعیین شده

 34 (7/00) 22 (1/31) 0 (2/9) هدفمندسازی تالش اساتید در مسیر یاددهی وظایف تعیین شده

 37 (7/12) 17 (9/27) 7 (0/11) ایجاد مطالبات آموزشی برای دانشجویان

 30 (4/07) 22 (1/31) 4 (1/1) ایجاد تعامل آموزشی سودمند بین یاددهنده و یادگیرنده

 24 (3/39) 32 (0/02) 0 (2/9) ترغیب اساتید به مشاهده تمرین دانشجویان و ارائه بازخورد

 19 (0/29) 31 (9/02) 12 (7/19) بخشی دانشجویانمستندسازی فعالیت درون

 

، وکبالگها نشان داد در خصوص کیفیت محتوای بررسی یافته

دانشجویان معتقد بودند اهداف آموزشی دوره در  درصد 1/04 حدود

های آموزشی بیان نمودند حداقل درصد 41 گنجانده شده است،  بوکالگ

اذعان داشتند  درصد 3/39 گنجانده شده است. بوکالگهر دوره در 

 9/27 گنجانده شده است. بوکالگ بخشی هر دوره درمقررات درون

 بوکالگنیز اعالم کردند فهرست منابع مطالعاتی دانشجو در  درصد

های دانشجویان معتقد بودند مهارت درصد 1/24 گنجانده نشده است.

ت. گنجانده نشده اس بوکالگدر  ،بالینی که در طول هر دوره باید بیاموزد

 بوکالگای در های اخالق حرفهبیان نمودند که مهارت درصد 0/11 فقط

گنجانده شده است. بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه بیان کردند که 

نجانده گ بوکالگهای بالینی انجام شده در گزارش کلی از تعداد فعالیت

های علمی در ان داشتند ارائه کنفرانسنیز اذع درصد 7/12نشده است، 

دانشجویان مورد مطالعه  درصد 0/11 گنجانده نشده است. تنها بوکالگ

گنجانده شده  بوکالگای در های اخالق حرفهمعتقد بودند که مهارت

ق منطب بوکالگبیان کردند اهداف آموزشی ذکر شده در درصد  23 است،

های اعالم کردند حداقل درصد 2/21 بر طرح درس بالینی است. همچنین

 9/27 منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگآموزشی ذکر شده در 

بخشی ذکر شده در دانشجویان نیز معتقد بودند مقررات درون درصد

رفته های در نظر گمنطبق بر طرح درس بالینی است و فعالیت بوکالگ

عنوان  درصد 3/21 ت.منطبق بر امکانات دانشکده اس بوکالگشده در 

. منطبق بر طرح درس بالینی است بوکالگهای ذکر شده در کردند رفرنس

 بوکالگهای بالینی ذکر شده در آنان بیان کردند مهارت درصد 2/21

ر های در نظر گرفته شده دمنطبق بر طرح درس بالینی است و فعالیت

ی استاد در هصیمنطبق بر نیاز دانشجویان است و بخشی برای تو بوکالگ

اعالم کردند  درصد 0/29 وجود دارد. بوکالگمورد اشکاالت در 

ویان منطبق بر توانایی دانشج بوکالگهای در نظر گرفته شده در فعالیت

 های در نظر گرفته شده درمعتقد بودند برخی از فعالیت درصد 41 است.

ان در یاضافی است و بخشی برای ارزشیابی استاد از دانشجو بوکالگ

 (.3وجود دارد )جدول  بوکالگ

 
 

 ترمیمیدر بخش  بوکالگدیدگاه دانشجویان در خصوص کیفیت محتوای  -3جدول 

 بوکالگ محتوای ی کیفیتهاگویه
 بله

 تعداد )درصد(

 تا حدودی

 تعداد )درصد(

 خیر

 تعداد )درصد(

 4 (1/1) 24 (3/39) 33 (1/04) گنجانده شده است. بوکالگاهداف آموزشی دوره در 

 1 (9/9) 32 (2/49) 20 (41) گنجانده شده است. بوکالگهای آموزشی هر دوره در حداقل

 12 (4/11) 27 (3/44) 24 (3/39) گنجانده شده است. بوکالگ بخشی هر دوره درمقررات درون

 17 (9/27) 33 (1/04) 11 (19) گنجانده شده است. بوکالگفهرست منابع مطالعاتی دانشجو در 

 10 (1/24) 33 (1/04) 13 (3/21) گنجانده شده است. بوکالگ در ،های بالینی که در طول دوره باید بیاموزدمهارت

 37 (7/12) 11 (2/21) 9 (1/13) گنجانده شده است. بوکالگهای علمی در ارائه کنفرانس

 12 (4/11) 29 (0/47) 22 (1/31) گنجانده شده است. بوکالگهای بالینی انجام شده در گزارش کلی فعالیت

 34 (7/00) 22 (9/32) 7 (0/11) گنجانده شده است. بوکالگای در های اخالق حرفهمهارت

 17 (9/27) 32 (2/49) 14 (23) منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگاهداف آموزشی ذکر شده در 

 14 (23) 31 (9/02) 11 (2/21) منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگهای آموزشی ذکر شده در حداقل

 17 (9/27) 27 (3/44) 17 (9/27) منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگبخشی ذکر شده در مقررات درون

 13 (3/21) 30 (4/07) 13 (3/21) منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگهای ذکر شده در رفرنس
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 9 (1/13) 37 (7/12)  11 (2/21) منطبق بر طرح درس بالینی است. بوکالگهای بالینی ذکر شده در مهارت

 10 (1/24) 32 (2/49) 11 (2/21) منطبق بر نیاز دانشجویان است. بوکالگهای در نظر گرفته شده در فعالیت

 14 (23) 32 (2/49) 17 (9/27) منطبق بر امکانات دانشکده است. بوکالگهای در نظر گرفته شده در فعالیت

 12 (7/19) 31 (9/02) 19 (0/29) منطبق بر توانایی دانشجویان است. بوکالگهای در نظر گرفته شده در فعالیت

 13 (3/21) 23 (7/37) 20 (41) اضافی است. بوکالگهای در نظر گرفته شده در برخی از فعالیت

 22 (1/31) 23 (7/37) 11 (2/21) وجود دارد. بوکالگی استاد در مورد اشکاالت در بخشی برای توصیه

 13 (3/21) 23 (7/37) 20 (41) وجود دارد. بوکالگبخشی برای ارزشیابی استاد از دانشجویان در 

 21 (1/42) 24 (3/39) 11 (19) وجود دارد. بوکالگبخشی برای خودارزیابی دانشجویان در 

 4 (1/1) 24 (3/39) 33 (1/04) گنجانده شده است. بوکالگاهداف آموزشی دوره در 

 

دانشجویان زیاد و  درصد 0/47 از نظر بوکالگاهمیت تکمیل 

را زیاد  بوکالگآنان اهمیت تکمیل روزانه  درصد 7/42 زیاد بود وخیلی

 ارزیابی نمودند.زیاد إو خیلی

نتایج حاصل از مجموع نمرات هر حیطه نشان داد میانگین نمرات 

 ی، میانگین نمرات حیطه07/13±919/3 بوکالگضرورت استفاده از 

کیفیت محتوا  ی، میانگین نمرات حیطه13/13±399/3فرآیند 

 بود. 020/1±497/3نحوه تکمیل  یو میانگین حیطه 493/11±492/42

 tاز آزمون  بوکالگهای واحد عملی و حیطه یبطهجهت بررسی را

( نشان داد بین نظرات دانشجویانی که 4مستقل استفاده شد، نتایج )جدول 

در حیطه  ،را اخذ نموده بودند 3و ترمیمی عملی  2واحد ترمیمی عملی 

-222/2P) دار وجود داردیرابطه معن بوکالگضرورت استفاده از 

Value= ،)بوکالگهای طراحی فرمت و فرآیند اجرای اما در حیطه ،

اری وجود دیرابطه معن بوکالگو نحوه تکمیل  بوکالگکیفیت محتوای 

 (.<20/2P-Value) نداشت
  

 ترمیمیبر حسب واحد عملی  بوکالگهای مقایسه دیدگاه دانشجویان در خصوص حیطه -4جدول 

 داریمعنی tآماره آزمون  انحراف استاندارد میانگین نام واحد بوکالگهای حیطه

 ضرورت استفاده از الگ بوک
 2ترمیمی 

 3ترمیمی 

131/10 

412/12 

109/4 

390/3 

299  /3 

299  /3 

222/2 

222/2 

 طراحی فرمت و فرایند اجرای الگ بوک
 2ترمیمی 

 3ترمیمی 

904/13 

111/12 

320/4 

179/2 

439  /1 

439 / 1 

10/2 

10/2 

 کیفیت محتوای الگ بوک
 2ترمیمی 

 3ترمیمی 

227/42 

012/39 

910/9 

730/1 

30  /1 

30  /1 

19/2 

19/2 

 نحوه تکمیل الگ بوک
 2ترمیمی 

 3ترمیمی 

313/1 

110/1 

10/2 

71/1 

022  /2 

022  /2 

11/2 

11/2 

 

 گيریبحث و نتيجه

 بوکالگهای دانشجویان نسبت به استفاده از دیدگاه ،مطالعه این در

 بررسی به منظور بهبود کیفیت آموزش بخش دندانپزشکی ترمیمی مورد

 07/13±919/3 بوکالگقرارگرفت. میانگین نمرات ضرورت استفاده از 

ی با دامنه)13/13±399/3فرآیند  ی، حیطه(21تا  7 یی نمره)با دامنه

ی با دامنه) 492/42±493/11کیفیت محتوا  ی(، حیطه24تا  9 ینمره

 یی نمرهبا دامنه) 020/1±497/3(و حیطه نحوه تکمیل 12تا  22ینمره

 دست آمد.به  (12تا  2

 فر که به بررسی دیدگاه دانشجویانبا بررسی نتایج مطالعه کاویان

خش در کیفیت ب بوکالگدندانپزشکی قزوین در خصوص استفاده از 

ر برزگ یهمچنین با بررسی نتایج مطالعه (12) اندودانتیکس پرداخته بود

که دیدگاه دستیاران تخصصی دندانپزشکی قزوین نسبت به نقش 

 نشان داد که در کیقیت آموزش را مورد بررسی قرار داده بود، بوکالگ

میانگین نمرات اساتید از دستیاران و دانشجویان دکترای عمومی باالتر 

است و دانشجویان عمومی نسبت به دستیاران و اساتید در ضرورت 

در تبیین این  (.11) اندنمرات کمتری را اعالم نموده بوکالگاستفاده از 
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و همکاران یدینسبت به استفاده از الگ بوک                                                                          بهاران رنجبر ام یدندانپزشک یاندانشجو یدگاهد  

ده از امسئله باید گفت که دانشجویان کمتر به ضرورت و لزوم استف

 های آموزشی معتقدند. و نظم و انسجام فعالیت بوکالگ

نیز میانگین  بوکالگطراحی فرمت و فرآیند اجرای  یدر حیطه

نمرات بیانگر آن است که میانگین نمرات اساتید باالتر بوده اما میانگین 

نمرات دستیاران و دانشجویان عمومی در بخش اندودانتیکس و ترمیمی 

ای در این حیطه نداشت، بدیهی است که اساتید به حظهتفاوت قابل مال

میت ها و اههدفمندی فعالیت ثیر آشنایی دانشجویان به وظایف خود،أت

سه نتایج نمایند. مقایدرک می آن در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی را بیشتر

شان نیز ن بوکالگدیدگاه چهار گروه مذکور در حیطه کیفیت محتوای 

این حیطه نیز میانگین باالتری دارند اما نمرات چهار گروه  داد اساتید در

های مطالعه شده بر لزوم وجود اهداف آموزشی، ی گروهنزدیک بوده همه

های آموزشی، مقررات درون بخشی و .. در محتوای ساختار حداقل

 نیز نتایج بوکالگتکمیل  یهمچنین در حیطه .اذعان دارند بوکالگ

بیانگر آن است که میانگین نمرات اساتید و دستیاران نزدیک به هم بوده 

 فر نمراتولی دانشجویان دوره عمومی در مطالعه حاضر و مطالعه کاویان

جه کمتر دلیل توه اندکه شاید بمیانگین کمتری را در این بخش اعالم نموده

ه نین توجه کمتر بو همچ بوکالگدانشجویان به اهمیت تکمیل روزانه 

دلیل اهمیت ه ولی ب .(12) توسط اساتید باشد بوکالگیید روزانه أت

دستیاری اهمیت آن توسط دستیاران بیشتر احساس  یدر دوره بوکالگ

های عمومی شده است، همچنین پایین بودن میانگین نمرات گروه

در  وکبالگکید کمتر بر لزوم و ضرورت استفاده از أدلیل ته تواند بمی

ویان های ارزشیابی کلینیک دانشجکید بر سایر جنبهأهای عمومی و تبخش

 باشد.

 در بوک الگ نجفی و همکاران که با عنوان بررسی یدر مطالعه

پرستاری که در دانشگاه  دانشجویان و اساتید دیدگاه از بالینی هایبخش

 متفاوتی دیدگاه گروه داد دو علوم پزشکی زاهدان انجام شد، نتایج نشان

 در .داشتند مربوطهی هچهار حیط در ارزشیابی روش این به نسبت

 مورد را بوک الگ از استفاده اساتید ضرورت اغلب ضرورت، یحیطه

 ضرورت به دانشجویان از نیمی از کمتر که حالی در ،دادند قرار ییدأت

میانگین نمرات اساتید در حیطه طراحی  .نمودند اشاره از دفترچه استفاده

بیشتر از  بوکالگو نحوه تکمیل  بوکالگفرمت و فرآیندهای 

میانگین نمرات کل اساتید نیز بیشتر از دانشجویان بود  .دانشجویان بود

(12). 

رسی های برمقایسه نتایج مطالعه حاضر و مطالعه نجفی که در حیطه

نظرات اساتید در مطالعه نجفی دهد نتایج نشان می ،باشدمشابه می

ه رسد اساتید نسبت بنظر میه ب .تر از نظرات دانشجویان استمطلوب

امه برن براساسهای آموزشی ها، فعالیت، اهداف، حداقلبوکالگمحتوای 

 بوکگالآگاهی بیشتری دارند و ضرورت استفاده از  بوکالگو کارایی 

 آموزشی، فعالیت در نسجاما و ایجاد نظم به منجر که جهت آن را، از

و  تئوری ارتباط مطالب و آموزشی از اهداف دانشجو آگاهی افزایش

 بالینی امور انجام در ی دانشجوتوانایی و انگیزه ارتقای موجب و عملی

اند. اما دیدگاه دانشجویان نسبت به اساتید در یید قرار دادهأگردد، مورد تمی

 زادهیوسفی مطالعه در ،سوی دیگر این موارد مطلوبیت کمتری دارد. از

 داشتند بوکالگبه استفاده از  مثبتی نگرش اکثر دانشجویان، همکاران و

 ارزشیابی ابهامات رفع خصوص در سودمندی روش نمودند که اذعان و

 .(13)باشد می

با نگاهی به نتایج و تحلیل مطالعات ذکر شده در خصوص ضرورت 

 عمل بوک در توان گفت الگو رضایتمندی از آن می بوکالگاستفاده از 

 برطرف را بالین در محیط یادگیری تغییر حال در پیوسته نیازهای نتوانسته

 تریضعیف دستیاران دیدگاه اساتید و با مقایسه در دانشجویان و نماید

 بسیار موضوع بوک داشتند. این الگ کارگیریه ب ضرورت خصوص در

 آموزش امر متولیان و اساتید مورد توجه بایستی و است اهمیت حائز

 و دانشجویان مشارکت با یک طرف از الگ بوک باید عبارتی باشد. به

 اساتید، دیگر سوی از و آنان یادگیری نیازهای گرفتن تمامی نظر در

 .نماید مرتفع را آموزشی دانشجویان نیازهای تا گردد تدوین

الگ بوک در مطالعه حاضر بیش از  محتوی کیفیت حیطه نتایج در

از  فر نیز در این حیطه بیشمتوسط بود. نتایج مطالعه برزگر و کاویان

. در مطالعه حاضر حدود (12،11)متوسط بود که نمره قابل قبولی است 

های اخالق تیک دهم دانشجویان مورد مطالعه معتقد بودند که مهار

گنجانده شده است، حدود یک چهارم افراد مورد  بوکالگای در حرفه

های ذکر شده در ها و حداقلمطالعه بیان کردند اهداف آموزشی، رفرنس

بخشی ذکر شده منطبق بر طرح درس بالینی و مقررات درون بوکالگ
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منطبق بر نیاز  بوکالگهای در نظر گرفته شده در است و فعالیت

ی استاد در مورد اشکاالت در دانشجویان است و بخشی برای توصیه

کمتر از نیمی از دانشجویان معتقد بودند برخی از  وجود دارد. بوکالگ

ای اضافی است و بخشی بر بوکالگهای در نظر گرفته شده در فعالیت

رای ی بوجود دارد ولی بخش بوکالگارزشیابی استاد از دانشجویان در 

 وجود ندارد. بوکالگخود ارزیابی دانشجویان در 

فر نیز حدود یک چهارم دانشجویان معتقد بودند که در مطالعه کاویان

وجود ندارد و همچنین بخشی  بوکالگبخشی برای توصیه استاد در 

 سوموجود نیست که با مطالعه حاضر هم بوکالگبرای خود ارزیابی در 

های بوکالگای رسد بازنگری دورهنظر میه . در مجموع ب(12) ستا

ت با مشارک بوکالگریزی جهت تهیه و استانداردسازی موجود و برنامه

یابی تواند در ارتقاء کیفیت ارزاساتید و نظرخواهی از دستیاران می یکلیه

های بوکگالحرکت به سوی استفاده از  ،از سوی دیگر .ثر باشدؤبالینی م

 کننده خواهد بود. مشکالت کمک الکترونیکی در حل

 در را بوکالگکنندگان کیفیت مشارکت اکثریت نجفی، یدر مطالعه

 فهرست ارزشیابی، ارزیابی دانشجو، خود ها،کنفرانس ارائه خصوص

 بخشیدرون مقررات و ایحرفه های اخالقمهارت مطالعاتی، مراجع

 بودند معتقد دانشجویان و اساتید از نیمی از نمودند. بیش ارزیابی ضعیف

 نیاز دانشجویان با منطبق الگ بوک در شده گرفته نظر در هایکه فعالیت

 ی. در مطالعه(12) اساتید بود از بهتر دانشجویان نظر نهایت در نیست، اما

های را حاوی اهداف، حداقل بوکالگبیش از نیمی از اساتید  ،حاضر

ای و ... اخالق حرفههای بخشی، مهارتآموزشی، مقررات درون

 رسد این نتایج بیانگر این مسئله است که بیش ازنظر میه دانستند. بمی

  آگاهی دارند. بوکالگنیمی از اساتید در خصوص کیفیت محتوای 

چهارم، نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که  یدر خصوص حیطه

میت و اه بوکالگکمتر از نصف دانشجویان مورد مطالعه اهمیت تکمیل 

فر ویانکا یزیاد ارزیابی نمودند. در مطالعهتکمیل روزانه آن را زیاد و خیلی

از نظر یک سوم  بوکالگنتایج بیانگر آن است که اهمیت تکمیل 

زیاد بود و حدود یک سوم آنان اهمیت تکمیل دانشجویان زیاد و خیلی

 مطالعه نتایج .(12) زیاد ارزیابی نمودندرا زیاد و خیلی بوکالگروزانه 

تکمیل الگ بوک نیمی از دستیاران  نحوه یحیطه در که داد برزگر نشان

مقایسه نتایج مطالعات  (.11) دانستندرا زیاد می بوکالگاهمیت تکمیل 

مذکور بیانگر آن است که دانشجویان هنوز به اهمیت و لزوم تکمیل 

بول مورد ق و تکمیل روزانه آن واقف نیستند. ولی این مسئله بوکالگ

العه حاضر نسبت به مط یچند که در مطالعه باشد. هراکثریت اساتید می

فر در گروه اندودانتیکس تعداد بیشتری از دانشجویان به اهمیت کاویان

 یدر حیطه که داد نجفی نشان یاند. نتایج مطالعهپی برده بوکالگتکمیل 

 آشنا آن تکمیل روند با کنندگانمشارکت اکثریت تکمیل الگ بوک نحوه

 از همچنین .ردندکمی تکمیل روزانه را بوک الگ آنان از نیمی از و بیش

 گذراندن الزمه و آموزشی مقررات جزو الگ بوک تکمیل که جایی آن

و  اساتید بنابراین گردد،می محسوب بالینی هایاز بخش یک هر

 موفقیت اساتید .می پرداختند آن تکمیل و بررسی به جدیت با دانشجویان

 از بیش داریمعنی طور انتظار به مورد پیامدهای تحقق در را بوک الگ

 .(12) نمودند ارزیابی دانشجویان

پوریان، اصغری، فارسایی و سو با مطالعات کرمحاضر، هم یمطالعه

 هایرشته روی دانشجویان بر خود مطالعات در باشد کهصارمی می

 میزان به  ...و داروسازی، دندانپزشکی پزشکی، فوریت جمله از مختلف

 اشاره ارزشیابی در بوکالگ روش از دانشجویان این باالی رضایت

 استاد بیشتر ارتباط از دانشجو، انتظارات بودن روشن را آن دلیل و اندنموده

اند. کرده ذکر ارزشیابی این روش بودن قبول قابل و سادگی دانشجو، و

(11-1،14.) 

ه روزانه ب که داندمی کار ابتدای در دانشجو که وقتیطور کلی، ه ب

و  بیشتر مطالعه با شد، خواهد ارزشیابی هاییفعالیت چه انجام یهواسط

 و شروع کرده را بالینی خود واحد هدفمندتر، و کمتر استرس با نتیجه در

 آموزشی اهداف کامل مطابقت چون: عدم هم برد. عواملیمی پایان به

اجرای  در صحیح بندیزمان عدم ،بوکالگدر  شده ذکر با اهداف دوره

 اختالل در موجب تواندمی ... که و کنفرانس ارائه نظیر انبیج هایبرنامه

 دلیل دشوار به دفترچه تکمیل در دقتیکم گردد. هافعالیت ارزشیابی و ثبت

اساتید و  کافی نبودن توجیه و اجرایی مشکالت وجود آن، بودن

 سوی مربیان، از ناکافی روش، بازخورد این کارگیریه ب برای دانشجویان

 هاارتقای مهارت در روش این ناکافی توانایی و گروهی کار بر تأکید عدم

 نارضایتی توانند موجباتمی آن، کیفیت تا کار کمیت بر بیشتر دلیل تأکیده ب
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 تغییر دفترچه، محتوای نیاز به بازبینی امر این و آورده فراهم را دانشجویان

 از بهتر بازخورد و آنها ثبت بیشتر بر نظارت و هافعالیت ثبت نحوه در

را ضروری  بوکالگ اجرای تدوین و تهیه، در دخیل افراد تمامی سوی

 در نیز هاکیفیت فعالیت سنجش گرددمی توصیه . همچنین(17) سازدمی

 دیگر که رسدبه نظر می زیرا شود، آورده ارزشیابی روش این کار دستور

 صالحیت مبتنی بر ارزیابی و نیست کافی تعداد، بر مبتنی رویکرد

تواند نمی شده انجام هایمهارت تعداد که چرا. است ارزشمندتر

 به نظر که این باشد. ضمن فراگیرد، دانشجو که باید چه آن کنندهتضمین

چرایی توجیهی در مورد  هایکالس بهتر و بیشتر هرچه برگزاری رسدمی

 هم تواندبالینی می هایدوره ارزشیابی در بوکالگ از استفاده و چگونگی

  .مفید باشد دانشجویان برای هم و اساتید برای

 ارزشیابی در بوکالگ از نتایج بیانگر آن است که ضرورت استفاده

پزشکی قزوین مورد  علوم دانشگاه دانشجویان برای بیش از نیمی از بالینی

است و اهمیت تکمیل آن از سوی حدود نیمی از دانشجویان بسیار  ییدأت

زیاد و زیاد ارزیابی شده است. اما هنوز نتایج قابل توجهی نیست لذا با 

توجه به اهمیت این ابزار در ارزیابی کلینیک دندانپزشکی لزوم توجه به 

 اصالح بازنگری و ،ارزشیابی ضروری است. با این حال یاین شیوه

رسد ضروری باشد. همچنین می به نظر ،بوکالگ مختلف جوانب

 ترکیب این و هادفترچه اجرای و تکمیل روند بر بیشتر کنترل با توانمی

 در جهت و اصالح را آن ضعف نقاط ارزشیابی، هایدیگر روش با روش

 موجبات رضایت خوبی به تا کوشید آن قوت نقاط بیشتر چه هر تقویت

 .گردد فراهم دانشجویان بیشتر چه هر

یادگیری  نیازهای کنندهبرطرف بایستی بوک الگ که جایی از آن

 و مشارکتی شیوه به بوک الگ محتوی در بازنگری باشد، دانشجویان

 در مطالعات گرددمی پیشنهاد .است ضروری امری مستمر طور به تیمی

 ایمداخله بوک، مطالعات الگ محتوای و کیفیت در بازنگری ضمن آینده

 بالینی عملکرد و بوک الگ و اثربخشی گیرد صورت بیشتر نمونه حجم با

 توانمند هدف با آموزشی هایکارگاه برگزاری .گردد ارزیابی دانشجویان

 آموزشی نوین هایروش سایر و بوک الگ در ارزشیابی اساتید کردن

 .ضروری است

ی محدود و مقطع توان به جامعهمی ،های این مطالعهاز محدودیت

پذیری محدودیت آن اشاره کرد. لذا کوتاه زمانی انجام گرفته و تعمیم

مانی ی زشود مطالعات بعدی به صورت طولی و در یک بازهپیشنهاد می

ی ای برای اصالح نقاط ضعف با این شیوهطوالنی یا به صورت مداخله

 یتوان از نظرات اساتید دربارهنوین ارزشیابی صورت گیرند. همچنین می

ربرد این روش ارزشیابی نیز استفاده نمود. مقایسه این شیوه با سایر کا

 .تواند مفید باشدهای ارزشیابی نیز میروش

 

 تشکر و قدردانی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در انجام این  یاز کلیه

 گردد.صمیمانه قدردانی میمطالعه یاری رساندند، 

 

 تأیيدیه اخالقی

از  IR.RUMS.REC.1398.233اخالق حاضر دارای کد  یمطالعه

 د.باشکمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می

 

 منافع عارضت

 در پژوهش حاضر وجود ندارد. منافعی تعارض گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

 32 ونظارت بر مطالعهمشاور بهاران رنجبر امیدی )نویسنده اول(

تجزیه و  و نگارش درصد؛ لیال عابدینی گیالنی )نویسنده دوم و مسئول(

 هاگردآوری داده )نویسنده سوم(فاطمه سفیدی درصد؛  32 هاتحلیل داده

 درصد. 22 تحقیق و بررسی )نویسنده چهارم(ای علی حمزهدرصد؛  22

 

 حمایت مالی

ی مجازی دانشگاه علوم با حمایت مالی دانشکده تمام هزینه های

پزشکی  ارشد آموزشنامه کارشناسیپزشکی شهید بهشتی و در قالب پایان

 انجام شده است.
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Abstract
Introduction: Clinical problems are solved through continuous assessment of students' 

educational process and evaluation of the intended goals achievement using log books. This 

study intended to determine dental students' views about using Log books to improve the quality 

of education in general restorative dentistry. 

Methods: This was a descriptive-analytical study with 61 students who had chosen practical 

restorative course in the dental school of Qazvin University of Medical Sciences during the 

academic year 2019-20. The participants were selected through census sampling. The data was 

gathered using a researcher-made questionnaire whose face and content validity was confirmed 

through 10 experts' opinion and its reliability using Cronbach’s alpha (0.83). The questionnaire 

included four areas of necessity of using logbooks (score range of 7 to 21), implementation 

process (score range of 8 to 24), content quality (score range of 20 to 60) and how to complete 

the logbook (score range of 2 to 10). The data was analyzed using SPSS 21. 

Results: The results indicated that the mean scores for the necessity to use logbooks, the 

implementation process, content quality and completing logbooks were13.57±3.96, 

13.13±3.388, 40.492±11.483 and 6.525±3.487 respectively. There was a significant relationship 

between the courses of practical restoration 2 and 3 in the area of  the necessity of using logbooks, 

but there was no significant relationship in the areas of logbook design and implementation 

process, content quality and completing the logbooks (P>0.05). 

Conclusion: The necessity to use clinical skills record books in clinical evaluation was signified 

by more than half of the students of Qazvin University of Medical Sciences and completing them 

was highly emphasized by over one third of the participants. Therefore, through more control 

over the process of completing and implementing booklets and overcoming their weaknesses, 

more satisfaction would be provided to the students. 
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