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.51-58صفحات93پاییز و زمستان دومشماره اولدور پزشکی راهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

دهیچک
باشد که دانشجو ضمن آموزش هاي آموزش در علوم پزشکی میآموزش بالینی از مهمترین قسمت:و هدفمقدمه

عنوان یکی از ابزارهاي ارزشیابی ه آموزش نامه بپردازد.ین بیمار میمهارتهاي عملی جدید، به بکارگیري این مهارتها در بال
اي در ریزي آموزشی گردد. با توجه به عدم وجود مطالعهتواند سبب  ارتقا سطح آموزش بالینی، ارزشیابی و برنامهمی

مطالعات موجود در خصوص استفاده از آموزش نامه در آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی در سطح کشور و نقایص 
کید بر محتواي آموزش نامه طراحی و اجرا گردید.أها، این مطالعه با تاین زمینه در سایر رشته

نفر دانشجوي فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی در ترم هفتم که تجربه گذراندن واحد 24در این مطالعه مقدماتی :هاوشر
به روش نمونه در دسترس در چهار مرکز کارآموزي دانشکده ،کار آموزي به روش رایج را در ترم گذشته داشتند

مرکز 4توانبخشی تبریز تحت آموزش بالینی به روش آموزش نامه قرار گرفتند نحوه تخصیص این دانشجویان در 
هاي مختلف توسط صورت نظرسنجی از دانشجویان در زمینهه کارآموزي به صورت تصادفی انجام شد و نتایج ب

.بررسی شد،بی که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته بودپرسشنامه کت
23صورت توصیفی بررسی شد. از بین ه ها بعد از مداخله موردنظر بدر این مطالعه مقدماتی نتایج پرسشنامه:هایافته

مورد آموزش نحوه نامه در آموزش بالینی درپرسش بررسی شده در پرسشنامه بیشترین رضایتمندي از کاربرد آموزش
هاي مختلف، بهبود روحیه خود ارزیابی و ثبت پرونده نویسی، مستند سازي تجارب و امکان مقایسه آنها در طول ترم

مند فعالیتهاي آموزشی بود.نظام
ثر در ارتقا أتواند ابزاري ماستفاده از آموزش نامه در کارآموزي در عرصه دانشجویان فیزیوتراپی می:گیريتیجهن

.کیفی آموزش بالینی باشد
آموزش نامه، دانشجویان فیزیوتراپی، کارآموزي در عرصهها:کلیدواژه

یپژوهشنوع مقاله:
2/2/93پذیرش مقاله: 31/1/93اصالح نهایی: 29/6/92ریافت مقاله:د

.51-58): 2(1؛ 1393یزیوتراپی. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی. فیاندانشجوینیموزش بالنامه بر آگزارش کاربرد آموزشیرعلی. میی، اعتراف اسکویبافري، قادریقدمعلیطالب: ارجاع

مقدمه: 
شوند که هاي آموزشی مطلوب تلقی میامروزه برنامه

طور مرتب ه ماهیت پویا داشته و به دنبال بازخوردهاي محیطی ب
ریزي شده یکی از اصول اصالح و بازنگري گردد. تدریس برنامه

ذیرفته شده آموزش نوین است و استفاده از ارزشیابی پ
).1(باشدکارآمدترین روش به منظور ارتقاء کیفی آموزش می

ثیر همه أارزشیابی به شناسایی، تحلیل و بررسی میزان ت
ثر ؤپردازد. به منظور ارزشیابی مهاي مختلف آموزش میجنبه

بی، ابزارهاي مختلفی طراحی شده اند از جمله: آزمون کت
اي که شامل آموزش نامه، هاي بالینی (عملی) و مشاهدهارزیابی

). 2(باشدپورت فولیو و کارنامه فنون تشخیصی درمانی می
آموزش نامه ضمن بیان اهداف کلی دوره، به ثبت عملکرد روزانه 
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قدمعلی طالبی و همکارانیوتراپیگزارش کاربرد آموزش نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیز

دانشجو، تجربیات عملی دانشجو در ارزیابی و درمان بیماران و 
وره می پردازد. مرور آموزش پایش یادگیري دانشجو در طی د

نامه توسط اساتید در دوره هاي مختلف کارآموزي بالینی می 
تواند اطالعات ارزشمندي را در خصوص نقاط ضعف و قوت 
دانشجو و پرهیز از انتخاب موارد بالینی نامناسب یا تکراري 

هاي آموزشی را فراهم نماید. براي دانشجو و رعایت حداقل
امه موجب ارتقاء سطح مهارتهاي عملی و استفاده از آموزش ن

بالینی دانشجویان و نیز ارتقاء سطح ارزشیابی دانشجو و 
).2(گرددریزي آموزشی گروه میبرنامه

آموزش بالینی مهمترین بخش در آموزش فیزیوتراپی در 
باشد که دانشجو به یادگیري مهارتهاي مقطع کارشناسی می

پردازد. تها در بالین بیمار میعملی جدید و به کارگیري این مهار
در عین حال ارزیابی این روند می تواند آموزش را از یک حالت 
ایستا به یک روند پویا تبدیل کند. استفاده از آموزش نامه روندي 

کند که در آن چهارچوب استاد و دانشجو در هنگام را فراهم می
تدریس با اهدافی مشترك و مشخص به یک سو حرکت کنند. در

اند، این روش فعالیتهاي آموزشی منظم از پیش طراحی شده
شود گردد و باعث میتر میارزشیابی استاد و دانشجو واقعی

حاضر شوند.دانشجو و استاد با اعتماد بیشتري در بالین بیمار
آموزش نامه به ایجاد عملکرد بازخوردي و تفکر خالق در 

دي نه تنها دانشجویان یند بازخوآکند. فرفراگیر و استاد کمک می
کند شان میرا قادر به کشف خالء موجود در دانش یا شایستگی

سازد تا نقاط قوت، مهارتها و دانش خود را بلکه آنها را قادر می
آوري مطالب ). آموزش نامه کتابی براي جمع4،3(مستند سازند

در فواصل زمانی است و براي فراگیران چهارچوبی براي 
کند و بت فعالیتهاي آموزشی مختلف فراهم میسازماندهی و ث

ابزار 1). آموزش نامه5(شودجویی در زمان میباعث صرفه
هاي اي براي ثبت فعالیتهاي فراگیران در محیطارزیابی و وسیله

ریزي آموزشی بازخورد یادگیري مختلف است که براي برنامه
ی که باید کند و به فراگیران در تمرکز روي اهداف مهمفراهم می

در طول یک چهارچوب زمانی خاص به آن دست یابند کمک 
ایراداتی از جمله ایجاد اضطراب در ،حال). با این6کند (می

دانشجویان، عدم تکمیل به موقع و به روز آموزش نامه و نقص 
وارد کردن اطالعات در آموزش نامه یا رونویسی برخی مطالب 

).7شد (بااز سایر دانشجویان نیز مطرح می

ثیر استفاده از أتاکنون گزارش مستندي در خصوص ت
نامه در درس کارآموزي دانشجویان فیزیوتراپی گزارش آموزش

نشده است. به عالوه در مطالعات مشابهی که در این زمینه و در 
چند نکته اصلی ،دانشجویان پزشکی و پرستاري صورت گرفته

محتواي ) جامعیت در 1مورد توجه جدي نبوده است: (
تنها به ثبت خورد و معموالًنامه کمتر به چشم میآموزش

اقدامات دانشجو در ارزیابی و درمان بیماران خالصه شده است، 
) 3) تعامل بین دانشجو و استاد پررنگ نبوده است و (2(

نامه از دیدگاه هاي مختلف اثرات استفاده از آموزشجنبه
ت. لذا هدف این مطالعه، دانشجویان مورد بررسی قرار نگرفته اس

نامه در درس کارآموزي در ثیر استفاده از آموزشأبررسی ت
عرصه ي دانشجویان فیزیوتراپی از دیدگاه دانشجویان بود. 

:هاروش
نامه در آموزش بالینی با توجه به اینکه استفاده از آموزش

دانشجویان فیزیوتراپی براي اولین بار در این مطالعه مورد 
لذا الزم بود تا این ابزار با توجه به تجربه ،رار گرفتبررسی ق

.بالینی و نظرات اساتید دخیل در امر آموزش بالینی تنظیم گردد
نویس اولیه بر اساس مرور انجام شده بر پیش،به همین دلیل

هاي مورد استفاده در سایر نامهمتون موجود و آموزش
ي از اساتید که فکري تعداددانشگاههاي معتبر دنیا و با هم

نامه را طی کرده هاي مربوط به نحوه تنظیم آموزشآموزش
تدوین شد. سپس جهت تغییرات و اصالحات براي تعدادي ،بودند

از اساتید باتجربه و با شاخص ارزشیابی ممتاز در آموزش 
بالینی ارسال گردید. نسخه نهایی آموزش نامه مورد استفاده در 

هاي آموزشی و ) ثبت فعالیت1د (بخش بو5این مطالعه شامل 
) گزارش سایر 3) ثبت اقدامات و مهارتهاي عملی، (2تجربیات، (

) سایر مستندات 5) پرونده نویسی و (4موارد بالینی ارجاع شده، (
هاي انجام شده، تکالیف دانشجو مانند ارائه (شامل آزمون

هاي آموزشی و غیره). هدف این آموزش نامه عالوه بر پامفلیت
تشویق فراگیر به افزایش اطالعات بالینی، بدست آوردن سطح 
باالتري از انجام مهارت بالینی نیز بود. فراگیران موظف به تکمیل 

و ارائه به موقع آموزش نامه بودند. 
هاي بالینی مورد انتظار از نامه حداقلدر تدوین آموزش

و فراگیر مورد توجه بوده است. به منظور تبیین اهمیت، نقش 
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قدمعلی طالبی و همکارانگزارش کاربرد آموزش نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی

هاي بالینی و یکسان جایگاه آموزش نامه در آموزش مهارت
سازي نحوه اجراي آموزش نامه و نحوه ارزشیابی دانشجو (بر 
اساس آموزش نامه)، نکات الزم طی یک جلسه توجیهی در گروه 
آموزشی به اساتید گروه ارائه گردید. همچنین به منظور 

ارکت آشناسازي و نیز در جهت تشویق دانشجویان به مش
آگاهانه در این طرح، یک جلسه توجیهی در خصوص آموزش 

نامه و پاسخ به سئواالت احتمالی دانشجویان برگزار شد.
نامه براي بررسی جوانب مختلف کاربرد آموزش

اي طراحی گردیده و توسط تعدادي از مدرسین پرسشنامه
مجرب اعتبار ساختاري و محتوایی این پرسشنامه بررسی شد 

اي سوالی با مقیاس رتبه23نهایی شدن این پرسشنامه و پس از 
مورد استفاده قرارگرفت.

در طی این مطالعه مقطعی مقدماتی نتایج کاربرد استفاده از 
نامه تدوین شده در یادگیري دانشجویان فیزیوتراپی آموزش

نامه طراحی شده توسط گروه آموزشمورد بررسی قرار گرفت.
در چهار 92- 91سال تحصیلی آموزشی در طی نیمسال دوم

مرکز کارآموزي دانشکده توانبخشی تبریز اجرا شد و اطالعات 
دانشجو در پایان نیمسال تحصیلی مورد 24بدست آمده از 

هاي مورد مطالعه دانشجویان شاغل به ارزیابی قرار گرفت. نمونه
تحصیل در نیمسال دوم کارآموزي بودند که تجربه یک 

یج در نیمسال گذشته را داشتند و به کارآموزي به روش را
روش تصادفی در یکی از چهار مرکز کارآموزي قرار گرفتند. 

اي از پس از طی یک نیمسال تحصیلی ارزیابی پرسشنامه
مورد مقایسه کارآموزي به روش آموزش نامه دانشجویان در

با روش رایج صورت گرفت.
نامههر استاد موظف بود ضمن کنترل روزانه آموزش

فراگیر، در خصوص رفع نقاط ضعف دانشجو اقدامات و 
راهنمائی هاي الزم را انجام دهد. مطالب تدریس شده ي تئوري 

در کتابچه آموزش و عملی در یک مرکز کارآموزي (که تماماً
شد) و نیز موارد بالینی که در یک مرکز نامه ي دانشجو ثبت می

به هنگام ،شدکارآموزي خاص توسط یک دانشجو درمان می

ورود دانشجو به مرکز آموزشی دیگر، توسط اساتید مرکز جدید 
المقدور از تکرار موارد مشابه گرفت تا حتیمورد مطالعه قرار می

در ارزیابی و درمان بیمار اجتناب شود. 
در پایان نیمسال تحصیلی با استفاده از یک پرسشنامه ي 

اثرات )، دیدگاه دانشجویان در خصوص1نظرسنجی (جدول
استفاده از آموزش نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. دانشجو در 

اي (شامل گزینه5پاسخ به هر سئوال نظر خود را از یک طیف 
نمود. زیاد و خیلی زیاد) انتخاب می- متوسط–کم- ثیرأتبی

محرمانه و بدون قید مشخصات نظرات دانشجویان کامالً
.دانشجو بود

:هایافته
،ه اینکه این مطالعه یک مطالعه مقدماتی مقطعی بودبا توجه ب

آمار توصیفی هاي آماري تحلیلی صورت نگرفت و صرفاًآزمون
در مورد میزان رضایتمندي دانشجویان از موارد مطروحه در 

پرسشنامه بیان گردید.
هاي دانشجویان به سئواالت فرم نظرسنجی فراوانی پاسخ

ظر دانشجویان استفاده از آورده شده است. طبق ن1در جدول
ثیر مثبت أنامه در درس کارآموزي در عرصه بیشترین تآموزش

( با فراوانی"7و6و22و23و2و1و10و9"هايرا به ترتیب بر آیتم
"4و 19"هاي ثیر را به ترتیب بر آیتمأو بیشتر) و کمترین ت% 80

داشته است. %)70(با فراوانی کمتر از
توان چنین نتیجه گرفت که با کاربرد با توجه به این نتایج می

نامه در آموزش بالینی دانشجویان ضمن یادگیري نحوه آموزش
پرونده نویسی و استفاده از تجارب عملی سایر دانشجویان در 

اعتماد به نفس ،درمان و ثبت این تجربیات در آموزش نامه
کنند.بیشتري براي کاربرد این تجربیات در بالین بیمار پیدا می

ولی در مورد تقویت و رفع نقاط ضعف دانشجو و رعایت اصول 
ثیر چندانی نداشته است أاي طبق نظر دانشجویان تاخالق حرفه

.که جاي بررسی و بحث در این مورد وجود دارد
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قدمعلی طالبی و همکارانیوتراپیگزارش کاربرد آموزش نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیز

نامهدرصد فراوانی نتایج بررسی فرم نظرسنجی از دانشجویان در مورد استفاده از آموزش- 1جدول 
)0- 2تأثیر و کم تأثیر (بی)4- 5متوسط، زیاد و خیلی زیاد (فرم نظرسنجی از دانشجویان در مورد استفاده از آموزش نامهسؤاالتردیف

باعث بهبود روحیه خود ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی آموزشی 1
.گرددمی

87%13%

فراگیران هاي آموزشی ابزاري مفید جهت سازماندهی و ثبت فعالیت2
شد.بامی

87%14%

ط قوت و ضعف و ترغیب براي مستندسازي و اباعث شناسایی نق3
گردد.سازماندهی آنها می

74%26%

به دانشجو و استاد جهت رفع نقاط ضعف و قابل بهبود دانشجو کمک 4
کند.می

7/82%3/17%

به عنوان ابزار سنجش، باعث ارزیابی منطقی و عادالنه فراگیران 5
گردد.می

2/65%8/34%

%3/17%7/82روش مناسبی براي ثبت مهارتهاي عملی و گزارش کار بالینی است.6
فراگیران را با نیازهاي آموزشی آشنا نموده و آنها را به تحقق اهداف 7

آموزشی رهبري می کند.
80%20%

شناختی و متدهاي ویژگی هاي مهارتهاي رو.ش آسانی براي ثبت 8
هاي بالینی است.تهکلینیکی و تفسیر یاف

78%22%

فراگیر را با پرونده نویسی و مستند سازي مراحل مختلف آن آشنا 9
می کند.

7/95%3/4%

ها و مقایسه آنها با باعث استفاده از تجارب مختلف در طول ترم10
تجارب جدید می گردد.

4/91%6/8%

گی براي باعث دستیابی فراگیر به مهارتهاي مدیریت زمان و آماد11
پذیرش مسئولیت هاي اجتماعی می شود.

70%30%

%7/21%3/78ارتباط مؤثري بین مباحث تئوري و بالینی برقرار می نماید.12
%26%74اساتید را با مشکالت و دغدغه هاي دانشجو آشنا می سازد.13
%30%70اساتید را در ارائه بازخوردهاي مناسب به فراگیر یاري می کند.14
دفترچه یادداشت روزانه بوده و خاطرات قبلی فراگیر را در به منزله 15

آینده زنده و لذت بخش می نماید.
78%22%

دست نوشته ها را در سمینارهاي علمی دانشجویی براي امکان ارائه 16
فراگیر فراهم می نماید.

74%26%

مرتب پایش تجربیات  علمی فراگیر را در ارزیابی و درمان بیماران17
ند.کمی

70%30%

گیري بالینی و کلینیکی می باعث ارتقاء مهارتهاي الزم در تصمیم18
گردد.

75%25%

%40%60حرفه اي می گردد.باعث آشنایی و رعایت اخالق 19
کند از آموزش موارد بالینی تکراري و نامناسب در طول کمک می20

کارآموزي اجتناب گردد.
70%30%

، به عنوان یک کتابچه راهنما در درمان بیماران پس از فارغ التحصیلی21
مورد استفاده قرار می گیرد.

3/91%7/8%

%4/17%6/82در مجموع در طی آموزش بالینی مفید مؤثر است.22
اي فراگیر و تعامل مناسب وي با نهایتاً باعث ارتقاء فردي و حرفه23

بیمار می گردد.
4/86%6/13%
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قدمعلی طالبی و همکارانیوتراپیگزارش کاربرد آموزش نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیز

بحث و نتیجه گیري:
با توجه به نتایج بررسی به عمل آمده از دانشجویان بر 

نامه در هاي طراحی شده استفاده از آموزشاساس چک لیست
ثیر را با أکارآموزي در عرصه دانشجویان فیزیوتراپی بیشترین ت

سوال مورد ارزیابی 23از % 80رضایتمندي باال با فراوانی باالي
شت:در موارد زیر دا

آشنایی فراگیر با پرونده نویسی و مستند سازي - ١
ها و مقایسه آنها با استفاده از تجارب مختلف در طول ترم- ٢

تجارب جدید 
بهبود روحیه خود ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی- ٣

آموزشی 
ابزار مفید در سازماندهی و ثبت فعالیتهاي آموزشی - ۴

فراگیران
عامل مناسب با بیمار اي فراگیر و تارتقاء فردي و حرفه- ۵
کمک به آموزش بالینی مفید و مؤثر - ۶
روش مناسب براي ثبت مهارتهاي عملی و گزارش کار - ٧

بالینی 
آشنایی فراگیر با نیازهاي آموزشی - ٨

ثیرات با رضایتمندي کم از نظر دانشجویان با أکمترین ت
در دو مورد دیده شد:% 70فراوانی کمتر از

اي آشنایی و رعایت اخالق حرفه- ١
ابزار سنجش منسب در ارزیابی منطقی و عادالنه فراگیران - ٢

در مطالعات انجام شده ي گذشته نیز مزایاي مشابهی براي 
نامه مطرح شده است. تشویق فراگیر در استفاده از آموزش

رسیدن به اهداف آموزشی به دنبال تکمیل آموزش نامه، کمک به 
)، 7،6ر طول سالها (ریزي کلی از تجارب مختلف دتسهیل برنامه

اي براي مرور تجارب قبلی و اي براي خود ارزیابی، وسیلهوسیله
مقایسه با تجارب جدید به منظور دستیابی به اهداف آموزشی در 
آینده، کمک به دست یابی به مهارتهاي مدیریت زمان و آمادگی 

اي و مدیریتی براي کارکنان ارشد و هاي مشاورهبراي پست
افزایش توانایی آموزش و سنجش مربیان و اساتید )،6،5قدیمی (

)، صرفه جویی در زمان (به ویژه در نوع الکترونیکی) 6دانشگاه (
اي، کمک به فراگیران )، کمک به فراگیران در ارتقا فردي و حرفه8(

در تعامل بیشتر با بیمار، ارائه اطالعاتی درباره فعالیت 
و، آشنایی اساتید با دانشجویان و مهارتهاي بالینی هر دانشج

سازي آنها، آشنایی نقاط ضعف دانشجو وسعی در بر طرف
اساتید با نقاط ضعف برنامه درسی اعم از دروس تئوري و 

در مطالعه حاضر نیز برخی عملی ارائه شده از این موارد هستند.
از این نتایج حاصل گردیده است. اما علت تفاوت در برخی از آنها 

ه ان به نحوه ارزیابی و منابع آن مربوط دانست. بتومیرا احتماالً
که در مطالعه حاضر این ارزیابی توسط دانشجو صورت طوري

که در مطالعات ذکر شده گروههاي آموزشی و گرفته در حالی
اند.اساتید به این ارزیابی پرداخته

نامه در مطالعات گذشته در مورد استفاده از آموزش
هاي جراحی، پرستاري، رزیدنتآموزش بالینی دانشجویان 

هاي بخش پوست و روانپزشکی، دانشجویان پرستاري در انترن
ICU انجام شده است. علیرغم نقاط ضعف موجود در طراحی

ها که در مقدمه به آنها اشاره گردید، همگی آنها این آموزش نامه
اند. یید کردهأهاي مختلف ارزیابی را تها در حیطهثیر این روشأت

ثر در ؤعنوان یک وسیله مه مطالعات آموزش نامه را نه تنها باین
افزایش دانش و اعتماد به نفس دانشجویان قلمداد کردند بلکه 
ابزاري مناسب براي ارائه بازخورد به فراگیران نیز محسوب 

).1،4،5،7کنند (می
اي براي عنوان وسیلهه تواند ببه همین دلیل آموزش نامه می

به اهداف و آگاه کردن دانشجویان از میزان کنترل دستیابی 
دستیابی به اهداف به کار رود.

هاي مناسبی براي بازخورد در این روش تعاملی فرصت
ه یندهاي پزشکی و تعمق و تفکر بیشتر دانشجو بآدادن فر

آید.خصوص در گروههاي کوچک آموزش در بالین بوجود می
عنوان ه ببرخی از محققین استفاده از آموزش نامه را

اي براي گزارش نحوه آموزش مهارتهاي عملی الزم وسیله
همچنین براي تحلیل عمق و وسعت تجارب دانشجو در .دانندمی

توان از آموزش نامه استفاده کرد.دوره کارآموزي می
اي براي کنترل میزان یادگیري دانشجو آموزش نامه وسیله

عدم آشنایی و همین طور کنترل مربیان توسط دانشجو است.
کامل مربیان و دانشجویان با نحوه استفاده از آموزش نامه 

ثیر قرار دهد.أثر از آن را تحت تؤتواند حصول نتایج ممی
ثیر آموزش نامه در این أرسد رضایتمندي کم در تبه نظر می

اي توسط دانشجویان مطالعه بر آشنایی و رعایت اخالق حرفه
در سرفصل دروس کارآموزي ناشی از عدم توجه به این مبحث
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باشد که در ساختار آموزش نامه نیز به نحو در عرصه می
شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. توجه بیشتر به مبانی 

اي در دروس نظري و عملی دانشجویان پیش از اخالق حرفه
اي تواند به ارتقا کیفی اخالق حرفهورود به آموزش بالینی می

گزاران به طور ویژه مورد توجه سیاستثر باشد که باید ؤم
هاي درسی فیزیوتراپی قرار گیرد.برنامه

اي مناسب از طرفی عدم شناخت این ابزار به عنوان وسیله
در ارزشیابی منطقی و عادالنه فراگیران از طرف دانشجویان 
موردي است که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد. به نظر 

وجود امکان رونویسی از نسخه رسد یکی از دالیل آنمی
آموزش نامه سایر دانشجویان است که اگر در ارزشیابی مورد 

بر اساس هاي مهم ارزیابی خواهد بود.توجه قرار نگیرد از آسیب
نامه به عنوان یکی از نتایج بدست آمده استفاده از آموزش

یند آموزش، یادگیري و ارزیابی آثیرگذار در ارتقاء فرأابزارهاي ت
.هاي بالینی فراگیران مفید و ارزشمند استمهارت

محدودیت ها
از هاي مطالعه حاضر ارزیابی نتایج صرفاًاز محدودیت

دیدگاه دانشجو و عدم بررسی نتایج از دیدگاه اساتید گروه 
هاي کمی براي مقایسه قبل هآموزشی و همچنین عدم وجود داد

گردد در هاد میباشد که پیشنو بعد بر اساس آمار تحلیلی می
مطالعات آینده به صورت یک مطالعه کارآزمایی بالینی مورد 

بررسی قرار گیرد.

:سپاسگزاري
الزم است از همکاري کلیه اساتید و همکاران و دانشجویان 
گروه فیریوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 

تشکر تقدیر و،تبریز که در انجام این بررسی ما را یاري کردند
.به عمل آید
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Original Article  
 
Abstract 

 

Introduction: Clinical education plays an important role in medical education, in which 
students learn new skills and obtain knowledge of their usage in patients. Log book, as an 
evaluation tool, can be used to improve the clinical education levels as well as educational 
planning and evaluation process. Since there is no study about the usage of log book in clinical 
education of physiotherapy students in Iran, and due to the incomplete studies on log book 
usage in other disciplines, our study aimed at using log book in clinical education of 
physiotherapy students with the emphasis on the content of log book. 

Methods: Twenty four undergraduate semester 7 physiotherapy students, who have already 
experienced the routine clinical education, were selected using convenience sampling. The 
students were allocated randomly into 4 clinical education centers affiliated with the Faculty of 
Rehabilitation. They were educated and evaluated for the whole semester by using log book. 
A valid and reliable written questioner in different educational domain was used for analysis. 

Results: In this preliminary study, our finding following the intervention (log book) 
demonstrated descriptively. The study results showed that among 23 analyzed educational 
items, the students’ most satisfactions by using log book obtained from the education of 
physiotherapy recording manner, documentation of experience and their possible comparison 
in different semesters, improvement of self-evaluation spirit, and systematic recording of 
educational tasks. 

Conclusion: Log book in clinical education of physiotherapy students can be used as an 
effective tool in improvement of the quality of clinical education. 
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