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ABSTRACT
Introduction: There are several tools for evaluating the achievement of educational goals. One of
Article type
these tools is logbook. The aim of this study was to evaluate the logbook designed in the operative
Original Article
dentistry department from the students’ point of view.
Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 60 dental students included the
study in the academic year of 2019. Information was collected through a researcher-made
Article history
questionnaire in three sections: demographic data, logbook evaluation questions, and an openReceived: 23 June 2020
ended question about suggestions. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty
Accepted: 30 July 2020
members. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach´s alpha test with a
coefficient of 0.8. Data analysis was performed using descriptive and analytical statistics.
Results: The mean overall evaluation score of Logbook was 28.98±5.77. 71.7% of students
Keywords
mentioned that the effect of logbook on their knowledge about the evaluation method was high
Logbook
and very high. Regarding the necessity of using logbook, 51.7% of students choose high and very
Operative Dentistry
high necessity. Using Pearson correlation test, there was a significant and positive relationship
Assessment
between the students’ final score of semester and their opinion about the Logbook evaluation.
Student
There was also a relationship between the logbook evaluation score and the experience of not
using the logbook in the education period.
Conclusion: Based on the findings, in general, students' views on the use of logbook were
moderate, and since logbook should meet the educational needs of all students, it is necessary to
redesign its content.
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 *1استادیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
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استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر یر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.

 3دانشجوی دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :ابزارهای متنوعی برای ارزیابی تحقق اهداف آموزشی وجود دارد.یکی از این ابزارها الگ بوک می

اصیل پژوهشی

باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به الگ بوک طراحی شده در بخش
ترمیمی انجام گرفت.

پيشينه پژوهش

روش كار :در این مطالعه توصیفی مقطعی  60نفر از دانشجویان دندانپزشکی در سال تحصیلی  1398به روش

تاریخ دریافت99/04/03 :

سرشماری وارد مطالعه شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش ویژگی های فردی ،

تاریخ پذیرش99/05/09 :

سواالت مربوط به ارزیابی الگ بوک و یک سوال باز در خصوص پیشنهادات جمع آوری گردید .روایی
پرسشنامه توسط اعضای هیآت علمی تایید گردید .پایایی پرسشنامه با آزمون  Cronbach´s alphaبا ضریب

كلمات كليدي

 8/0تایید شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد..

الگ بوک

نتايج :میانگین نمره ارزیابی کلی الگ بوک  28/98±5/77بود 71/7 .درصد از دانشجویان تاثیر الگ بوک در

دندانپزشکی ترمیمی
ارزیابی
دانشجو

آشنایی با نحوه ی ارزشیابی و نمره دهی را زیاد و خیلی زیاد ذکر کردند .در خصوص ضرورت استفاده از الگ
بوک  51/7درصد از دانشجویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردند .با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
بین معدل ترم و نمره ارزیابی کلی الگ بوک ارتباط معنی دار و مثبت وجود داشت .بین نمره ارزیابی الگ بوک
و تجربه عدم استفاده از الگ بوک نیز ارتباط وجود داشت.
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دانشجویان دندانپزشکی ،دوره های عملی و بالینی

به دلیل کاهش فاصله بین نظر و بالین  ،ضمن ارزیابی عینی

مختلفی برای دریافت مهارت های الزم برای دندانپزشک

تر  ،به استاد و دانشجو در رسیدن به اهداف آموزشی و

شدن را دریافت می کنند( .)2 ,1در دنیای امروز برنامه های

بالینی کمک می کند .با این وجود دانشجویان اهمیت

آموزشی مطلوب باید ماهیت پویا داشته باشند و به دنبال

زیادی برای پر کردن آن قائل نیستند( .)9همچنین نشان داده

بازخوردهای محیطی به طور مرتب بازنگری و اصالح

شده است که الگ بوک های دندانپزشکی در زمینه ی

گردند( .)3تغییر در الگوهای آموزشی  ،دادن دیدگاه به

روان شناختی و سایکوموتور مؤثرهستند .استفاده از الگ

آموزش گیرندگان و جلب مشارکت آنها در زمینه آموزش

بوک منجر به ارزیابی بیشتر اهداف شده و در نتیجه رضایت

خودشان در کنار استفاده از روش های بهینه برای نیل به این

بیشتر دانشجویان را به همراه دارد(.)10

اهداف ،برای تمام بخش های دخیل در آموزش پزشکی

در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای

یک وظیفه است و سعی برآن است که با استفاده از روش

نخستین بار جهت ارتقای کیفیت آموزشی در بخش

های جدید بتوان میزان اثربخشی آموزش را بهتر نمود(.)4

دندانپزشکی ترمیمی توسط متخصصین هیأت علمی این

مطالعات نشان داده اند که استفاده از الگ بوک تعاملی

دانشگاه  ،الگ بوکی براساس نیازها و اهداف آموزشی

(ترکیب روزنگار و راهنمای یادگیری بالینی) در افزایش

دانشکده جهت واحدهای کارگاهی و عملی طراحی

بازخورد ،بازاندیشی ،تعامل بین استاد و دانشجو و بهبود

گردیده است .از سوی دیگر می دانیم برای نیل به آموزش

روند ارزشیابی که از ارکان اساسی توسعه یادگیری می

بالینی کارآمد ،الزم است وضعیت آموزش و فرایندهای

باشد ،بسیار مؤثر است( .)7-5الگ بوک این امکان را می

آموزشی به صورت مستمر ارزیابی شود تا نقاط ضعف و

دهد که دانشجو بداند چه چیزی را باید فراگیرد و چگونه و

قوت آن شناسایی گردد( .)11با در نظر داشتن این مورد

از چه طریق سنجیده شود .دانشجو فهرستی از اهداف

ارزیابی الگ بوک طراحی شده نیز جهت بررسی نقاط

آموزشی و مهارت های بالینی که باید کسب نماید و نوع

قوت و ضعف و اصالح آن حائز اهمیت می باشد .در این

بیمارانی را که باید ببیند  ،در اختیار خواهد داشت به این

میان یکی از ارکان ارزیابی دانشجویان استفاده کننده از

ترتیب  ،ساختار و تمرکز در زمینه یادگیری و ارزیابی در

الگ بوک می باشند که نظرات آنها می تواند در بهبود

یک محیط تجربی حقیقی فراهم می شود و امکان آموزش

کیفی آن کمک کننده باشد .بر این اساس ،مطالعه توصیفی

یکنواخت را فراهم می کند( .)8به عبارتی فعالیت های

حاضر با هدف ارزیابی الگ بوک طراحی شده بخش

آموزشی نظم می یابد ،وظیفه استاد و دانشجو مشخص می

ترمیمی دانشکده دندانپزشکی اردبیل از دید دانشجویان

شود .توجه استاد به انتخاب روش های مناسب جلب شده ،

بخش ترمیمی انجام گرفت و نظرات دانشجویان در

ارزشیابی استاد توسط موسسه آموزشی تسهیل می شود،

خصوص کیفیت طراحی و محتوایی الگ بوک اختصاصی

باعث می شود استاد و دانشجو با اعتماد بیشتری در بالین

این بخش درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضر شوند و باالخره ارزیابی پایان دوره دانشجو نیز آسان
تر صورت می گیرد( .)5در مطالعات قبلی در زمینه الگ
بوک دندانپزشکی در کشور مشخص گردید که الگ بوک
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این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود .کلیه دانشجویانی که

توزیع و به صورت داوطلبانه تکمیل گردید .از  65دانشجوی

در نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98یکی از واحدهای

واجد شرایط در مجموع  60پرسشنامه با درصد مشارکت 92

ترمیمی عملی را اخذ و گذرانده بودند ،در پایان ترم

درصد جمع آوری شد .این مطالعه با تأیید کمیته اخالق با

تحصیلی به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند و نظرات

کد اخالق  IR.ARUMS.REC.1398.230از

دانشجویان با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد.

آوری گردید .پرسشنامه شامل سه بخش اطالعات
دموگرافیک و متغیرهای مطالعه( سن ،جنس ،معدل ترم،
گذراندن واحد ترمیمی بدون الگ بوک ،تعداد ترم های
استفاده از الگ بوک ) ،سواالت مربوط به دیدگاه
دانشجویان از بعد کیفیت و ارزیابی الگ بوک و یک سوال
باز در خصوص پیشنهادات برای بهتر شدن طراحی و اجرا

جهت آنالیز آماری از نرم افزار  SPSSورژن 16
استفاده گردید .پاسخ دانشجویان به هرکدام از سواالت
مربوط به دیدگاه به صورت توصیفی و به شکل درصد
پاسخها در هر کدام از  5سطح خیلی کم تا خیلی زیاد
گزارش گردید .جهت بررسی دیدگاه دانشجویان بر اساس
متغییرهای مطالعه ،نمرات هر پرسشنامه برحسب پاسخ

تنظیم گردید.

دانشجویان محاسبه گردید به این ترتیب که به پنج درجه

سواالت مربوط به دیدگاه شامل نه سوال بود که دانشجویان

پاسخها از خیلی کم تا خیلی زیاد ،نمره  1تا  5اتالق گردید

با مقیاس  5درجه ای از خیلی کم (نمره یک) ،کم (نمره

به این ترتیب جمع نمرات به سؤاالت حداقل  9و حداکثر

دو) ،متوسط (نمره سه) ،زیاد (نمره چهار) تا خیلی زیاد

 45با متوسط  27بود .توزیع داده ها با استفاده از آزمون

(نمره پنج) به آنها پاسخ می دادند .پرسشنامه از نظر محتوا

کولموگروف اسمیرونوف محاسبه شد و برای بررسی

توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

ارتباط بین دیدگاه و متغیرهای مطالعه بر حسب مورد از

اردبیل (شامل دو متخصص ترمیمی ،دو مدیر گروه از سایر

آزمون های همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد.

بخش ها و یک نفر هیأت علمی مسئول مرکز مطالعات

سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد .همچنین نظرات و

آموزش دانشکده) بررسی و تأیید شد .پایایی پرسشنامه بعد

پیشنهادات دانشجویان به سؤال باز به صورت درصد فراوانی

از تکمیل توسط آزمون  Cronbach´s alphaبررسی

گزارش شد.

گردید و با شاخص آلفا مساوی  0/816تأیید شد.

نتايج

جهت تکمیل پرسشنامه ها ،پس از توضیح اهداف تحقیق در
پایان یکی از جلسات عملی پرسشنامه ها بین دانشجویان

پروفایل دانشجویان شرکت کننده در مطالعه بر حسب
اطالعات دموگرافیک در جدول  1خالصه شده است.

جدول  :1پروفایل دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
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مشخصات
جنسیت
تجربه قبلی از
عدم استفاده از
الگ بوک در ترم

تعداد

درصد

مرد

23

38%/3

زن

37

61%/7

بله

38

63%/3

نخیر

22

36%/7

های گذشته
تعداد ترم استفاده
از الگ بوک

مشخصات

1

41%/7

25

2

33

55%

عدم پاسخ

2

3%/3

میانگین ±

حداقل

حداکثر

انحراف معیار
سن

24/2±86/63

22

36

معدل نیمسال

15/1±61/11

13/00

18/11

در بخش دوم براساس نمره دهی به پاسخ های دانشجویان به

 28/98 ±به دست آمد .فراوانی و درصد پاسخ دانشجویان

سواالت مربوط به ارزیابی الگ بوک میانگین نمره 5 /77

به سواالت ارزیابی در جدول  2گزارش شده است.

جدول  :2فراوانی پاسخ دانشجویان
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سواالت

به نظر شما ضرورت استفاده از الگ بوک در فعالیتهای عملی چقدر است؟

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از اهداف آموزشی چقدر مؤثر

آماره ها

50

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

()1

()2

()3

()4

()5

فراوانی

3

9

17

21

10

درصد

)%(5

)%(15

)%(28/3

)%(35

)%(16/7

فراوانی

7

8

23

19

3

بوده است؟
درصد

)%(11/7

)%(13/3

)%(38/3

)%(31/7

)%(5

فراوانی

7

14

17

19

3

درصد

)%(11/7

)%(23/3

)%(28/3

)%(31/7

)%(5

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما با نحوه ی ارزشیابی و نمره

فراوانی

0

4

13

27

16

دهی چقدر مژثر بوده است؟

درصد

0

)%(6/7

)%(21/7

)%(45

)%(26/7

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در برقراری عدالت در ارزشیابی چقدر مژثر

فراوانی

8

11

19

18

4

بوده است؟

درصد

)%(13/3

)%(18/3

)%(31/7

)%(30

)%(6/7

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در کسب مهارت های عملی شما چقدر مژثر

فراوانی

11

20

16

13

0

بوده است؟

درصد

)%(18/3

)%(33/3

)%(26/7

)%(21/7

0

به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل

فراوانی

1

9

24

21

5

توسط دانشجو مناسب است؟

درصد

)%(1/7

)%(15

)%(40

)%(35

)%(8/3

به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل

فراوانی

1

8

26

23

2

توسط استاد مناسب است؟

درصد

)%(1/7

)%(13/3

)%(43/3

)%(38/3

)%(3/3

به نظر شما الگ بوک طراحی شده از فرمت ظاهری مطلوب است؟

فراوانی

1

10

16

23

10

درصد

)%(1/7

)%(16/7

)%(26/7

)%(38/3

)%(16/7

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از مقررات درون بخشی چقدر
بوده است؟

برای بررسی ارتباط بین دیدگاه دانشجویان با
معدل ترم از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و
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مشخص گردید ارتباط معنی دار و مثبتی بین معدل ترم با

تجربه قبلی از عدم استفاده از الگ بوک در ترم های

نمره ارزیابی کلی وجود دارد( .)=p0/004همچنین در

گذشته و تعداد ترمهای استفاده از الگ بوک) بر دیدگاه

بررسی ارتباط بین دیدگاه دانشجویان با سن دانشجویان،

دانشجویان از آزمون تی مستقل استفاده شد که اختالف

آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری نشان نداد

معناداری به دست نیا مد .نتایج این آزمونها در جدول 3

( .)=p0/299جهت بررسی اثر سایر متغییرها (شامل جنس،

خالصه شده است.

جدول  :3بررسی ارتباط نمره ارزیابی کلی با متغییرهای مطالعه
متغیرها

طبقه

آماره

P-value

نوع آزمون

سن

-

-0/136

0/299

همبستگی پیرسون

معدل ترم

-

تعداد ترم استفاده از

1

28/5±24/91

الگ بوک

2

29/5±36/83

تجربه قبلی از عدم

بله

29/76±5/83

(ضریب همبستگی)

0/004

0/365

همبستگی پیرسون

(ضریب همبستگی)

استفاده از الگ بوک در

0/473
0/171

تی مستقل
تی مستقل

(میانگین)

ترم های گذشته

خیر

جنس

زن

27/63±5/54
(میانگین)
28/86±5/39

0/842

تی مستقل

(میانگین)

29/17±6/46

مرد

(میانگین)

بخش سوم پرسشنامه به صورت سوال باز بود 11 .نفر از

پیشنهادات دانشجویان در جدول  4گزارش شده است.

دانشجویان به این سوال پاسخ دادند .فراوانی و درصد
جدول  :4نظرات و پیشنهادات
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تعداد

پیشنهادات

52

درصد

الگ بوک پیش خود اساتید یا مسئول بخش بماند

1

9/1

ثبت فعالیت های انجام شده در یک برگه واحد

1

9/1

استفاده از الگ بوک واحد در تمام بخش هایی که الگ بوک استفاده می شود

1

9/1

درج شماره برای صفحات

1

9/1

مشخص کردن آیتمی برای تعیین مشکل یا آسان بودن کیس و تاثیر آن در نمره دهی

1

9/1

اگر استاد بخش حوصله نداشته باشد در نمره دهی تاثیر دارد

1

9/1

عدم دخالت روابط شخصی در نمره دهی

2

18/2

آیتم برای فتوگرافی نهایی درنظر گرفته شود

1

9/1

توضیح استاد درباره اشکاالت و اشتباهات دانشجو قبل از نمره دهی و کمک به حل اشکاالت

1

9/1

قسمت تشخیص و طرح درمان عمال بدون استفاده بوده و به همه نمره تعلق میگیرد

1

9/1

مطالعه حاضر دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل در خصوص جنبه های مختلف الگ
بوک اختصاصی واحدهای ترمیمی عملی را مورد بررسی
قرار داد .در این ارزیابی میانگین امتیاز دانشجویان به الگ
بحث و نتيجه گيري

بوک  28/98به دست آمد که با در نظر گرفتن حداقل و
حداکثر امتیازها  ،امتیازی نزدیک به متوسط(امتیاز
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معادل )27می باشد و می توان نتیجه گرفت الگ بوک

مندی از این ابزار می باشد .این نتایج در راستای مطالعات

طراحی شده بایستی مورد بررسی بیشتر جهت ارتقا قرار

دیگر می باشد(.)17-15

گیرد .در بررسی جزئی و برحسب سؤاالت پرسشنامه

در مطالعه ای که توسط  Dahllofو همکاران انجام شد

مشاهده شد که در اکثر جنبه ها بیش از دوسوم دانشجویان

دانشجویان عقیده داشتند الگ بوک می تواند بازتاب های

نظرات متوسط به باال گزارش کرده اند .به استثناء " اثر

ساختار یافته از عملکرد کلینیکی شان فراهم کند و عالوه بر

الگ بوک در کسب مهارت های عملی " که بیشتر از

جنبه های تکنیکی دندانپزشکی فرصتی برای بحث در مورد

نصف دانشجویان معتقد بودند الگ بوک اثر کم یا خیلی

درمان بیماران با اساتید و آشنایی با دیدگاه اساتید را تأمین و

کم در بهبود مهارت های عملی شان داشته است.

آگاهی فردی و درک باالتری را برای دانشجو امکان پذیر

چندین نقش برای الگ بوک مطرح است از جمله به عنوان

می سازد( .)18همچنین نشان داده شده که الگ بوک

راهنمای مطالعه (  ، ) study guideوسیله ای برای پروسه

ارتباط دانشجو با استاد را تقویت می کند(.)19

آموزشی ثبت شده و به عنوان وسیله ای برای ارزشیابی(.)12

در مطالعه  Dahllofحدود  40درصد از دانشجویان عدم

مطالعه ی ترابی و همکاران نشان داد که الگ بوک می

تمایل در تکمیل الگ بوک را گزارش کرده بودند و از

تواند در جنبه های شناختی و سایکوموتور ( عملی و دانش )

دالیل عدم رضایت ،شخصی بودن فیدبک حاصل از الگ

آموزش دندانپزشکی مؤثر باشد و ارزیابی objective

بوک براساس نظرات اساتید مختلف و زمان زیاد صرف

بیشتری را تأمین کند( .)10شواهد نشان می دهد یادگیری

شده در تکمیل الگ بوک و حتی سنگینی وزن آن برای

فعال و بازتاب ناشی از الگ بوک بهترین روش برای

حمل عنوان شده بود( Paice .)18و همکاران نشان دادند

تقویت آموزش دانشجویان است( .)14 ,13با این وجود

که الگ بوک ها تنها زمانی می توانند مؤثر باشند که

فرایند آموزش تابع یک فاکتور منفرد از جمله الگ بوک

استفاده راحت داشته باشند( .)20با در نظر گرفتن این موارد،

نمی باشد و سایر فاکتورها از جمله فاکتورهای

در طراحی الگ بوک بخش ترمیمی دندانپزشکی سعی

اجتماعی_اقتصادی و  contextualنقش بیشتری در این

برآن شد تا حداقل تعداد آیتم و حجم الگ بوک در نظر

زمینه دارد .به این ترتیب به نظر می رسد انجام مطالعات

گرفته شود .در بررسی سواالت " تعداد آیتم الزم برای

بیشتری در مشخص کردن عوامل تأثیر گذار در کسب

تکمیل توسط استاد و دانشجو " و " فرمت ظاهری الگ

مهارت های عملی در دانشکده دندانپزشکی اردبیل موردنیاز

بوک " بیشتر از 80درصد دانشجویان رضایت متوسط به باال

است تا هم در طراحی مجدد و اصالح الگ بوک و هم در

داشتند .با این حال در بررسی پاسخ ها به سوال باز  ،همچنان

ریشه یابی کاستی های موجود و علل آن در کسب مهارت

مواردی از پیشنهادات دانشجویان در کاهش حجم یا استفاده

های عملی کمک کننده باشد.

از الگ بوک واحد در تمامی بخش ها و امکان عدم حمل

در بررسی سؤال پرسشنامه در زمینه ضرورت استفاده از

الگ بوک توسط دانشجو مشاهده گردید که نشان دهنده

الگ بوک مشاهده شد که تنها  20درصد دانشجویان

نیاز به باز طراحی و تقویت الگ بوک طراحی شده می

ضرورت کم یا خیلی کم برای الگ بوک گزارش کردند

باشد .همچنین انواع مختلفی از الگ بوک های الکترونیکی

و این نشان دهنده دیدگاه مثبت و تمایل دانشجویان در بهره
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می توانند برای تسهیل و کاهش زمان و قابلیت حمل مورد

دانند( )24و در مطالعه کمالی نیز بیشتر از نیمی از دانشجویان

توجه قرار گیرند(.)21

و مربیان الگ بوک را در ارتقای ارزشیابی مؤثر می

در بررسی سؤال تأثیر الگ بوک در آشنایی از اهداف

دانستند( )25از سوی دیگر به نظر می رسد الگ بوک به

آموزشی و مقررات درون بخشی به ترتیب 25درصد و

نظر شخصی استاد وابسته است( )20ارزشیابی های خوب

35درصد تأثیر کم یا خیلی کم را گزارش کردند .در

باید پایا ،روا  ،آموزشی و قابل پذیرش باشد( )26اما

مطالعات نشان داده شده است که استفاده از الگ بوک به

مطالعات نشان می دهند که روایی و پایایی داده های ثبت

دانشجو کمک می کند تا بفهمد نیاز به دانستن چه مطالبی

شده در الگ بوک همچنان به عنوان یک چالش مطرح می

دارد و سبب مشارکت فعال دانشجو می شود(.)17حتی

باشد( )26 ,19به نحوی که طراحی الگ بوکی که بتواند

مشاهده شده است که استفاده از این ابزار می تواند در

درعین ساده بودن ،داده های پایا و روا ارائه دهد با مشکل

کمیت آموزش اثر داشته و تعداد بیماران درمان شده در

مواجه است(.)27

واحد عملی را افزایش دهد( .)22 ,21در مطالعه ی حاضر با

در بررسی نظرات دانشجویان در ارتباط با متغییرهای مطالعه،

توجه به درصدهای به دست آمده به نظر می رسد همچنان

ارتباط مثبت و معناداری بین معدل و نمره ارزشیابی مشاهده

طراحی الگ بوک در افزایش اثرگذاری آن در زمینه

شد و دانشجویانی که معدل باالتری داشتند نظرات مثبت

روشن ساختن اهداف آموزشی و بایدها و نبایدهای بخش

نسبت به الگ بوک گزارش کردند .در ارزیابی فرایندهای

ترمیمی نیازمند تقویت می باشد .همچنین به نظر می رسد

آموزشی یکی از مواردی که به نظر می رسد به عنوان یک

مطالعه کامل الگ بوک توسط دانشجو در مؤثر بودن آن

عامل مخدوش کننده ارزیابی از فعالیتهای واقعی را تحت

نقش داشته و احتماال نیاز هست تغییراتی انجام شود تا از

تأثیر قرار می دهد ،عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد و

مطالعه کامل الگ بوک از سوی دانشجویان اطمینان حاصل

برخی از اساتید اعتقاد دارند عملکرد تحصیلی دانشجویان

شود .در مطالعه  Diksonو همکاران نشان داده شد که

روی نظرات آنان درباره نحوه تدریس استادشان اثرگذار

دانشجویانی که بیش از 75درصد الگ بوک را مطالعه

است و اظهار می دارند که دانشجویان با عملکرد تحصیلی

کرده بودند به میزان قابل توجهی عملکرد بهتری

پایین (دانشجویان ضعیف) صالحیت نظر دادن درباره نحوه

داشتند(.)23

تدریس اساتیدشان وکیفیت آموزش را ندارند .اینها توصیه

در بررسی سؤال در خصوص نظرات دانشجویان در زمینه

می نمایند برای ارزشیابی  ،تنها از دانشجویان با عملکرد

ارزشیابی مشاهده شد که بیش از 90درصد دانشجویان

تحصیلی باال (دانشجویان ممتاز) استفاده شود تا نتایج

گزارش کردند که الگ بوک طراحی شده در آشنایی

ارزشیابی صحیح و قابل اعتماد باشد( )28با این وجود در

دانشجویان از نحوه ارزشیابی اثر متوسط به باال داشته است با

یک مطالعه مروری در دانشگاه ویرجینیا ،در بررسی نتایج

این حال حدود یک سوم دانشجویان معتقد بودند که الگ

بیش از  400مقاله پژوهشی  ،رابطه معناداری بین نمره

بوک اثر کم یا خیلی کم در برقراری عدالت در ارزشیابی

دانشجویان و ارزشیابی استاد توسط دانشجویان نشان داده

دارد .یوسف زاده و همکاران نشان دادند اکثر دانشجویان

نشد( .)29در نتیجه به نظر می رسد بررسی های بیشتری

الگ بوک را روشی سودمند در رفع ابهامات ارزشیابی می

مورد نیاز هست تا به علت نارضایتی دانشجویان با معدل
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کمتر پی برد و ابزاری طراحی کرد که برای تمام گروههای

این مقاله بر اساس پایان نامه دوره دکتری عمومی

دانشجویی مفید باشد .براساس یافته ها ،در مجموع دیدگاه

دندانپزشکی خانم فرزانه آذری پور از دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان در خصوص استفاده از الگ بوک متوسط بود و

اردبیل

اخالق

از آنجایی که الگ بوک باید برطرف کننده نیازهای

 IR.ARUMS.REC.1398.230استخراج گردید.

آموزشی همه دانشجویان باشد  ،بازنگری در محتوای آن

تضاد منافع:

امری ضروری به نظر می رسد.

به

شماره

152

با

کد

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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هاله ولی زاده حقی و همکاران

پرسشنامه
دانشجوی گرامی پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور بررسی دیدگاه شما در خصوص الگ بوک بخش ترمیمی تدوین شده است خواهشمند
است با اختصاص دقایقی از وقت خود ما را در انجام این پژوهش یاری نمایید .مشخصات شما در این پرسشنامه ذکر نخواهد شد.
جنس  :زن

مرد

سن...:
سال ورود به دانشگاه...:
معدل ترم گذشته...:
چند ترم از الگ بوک استفاده کرده اید...:
آیا قبال واحد ترمیمی بدون اجرای الگ بوک گذرانده اید  :بله

خیر

در خصوص سواالت زیر در پنج سطح از خیلی کم تا خیلی زیاد انتخاب کنید.

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

.1به نظر شما ضرورت استفاده از الگ بوک در فعالیت های عملی چقدر است؟
 .2اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از اهداف آموزشی چقدر موثر بوده است؟
.3اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از مقررات درون بخشی چقدر موثر بوده
است؟
.4اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما با نحوه ی ارزشیابی و نمره دهی چقدر موثر
بوده است؟
.5اجرای الگ بوک بخش در برقراری عدالت در ارزشیابی بخش ترمیمی چقدر موثر بوده
است؟
.6اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در کسب مهارت های عملی شما چقدر موثر بوده است؟
.7به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل توسط شما
مناسب است؟
.8به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل توسط استاد
مناسب است؟
.9به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر فرمت ظاهری مطلوب است؟
.10اگر پیشنهادی برای اصالح فرمت یا اجرای مناسب تر الگ بوک دارید ذکر کنید(.یک مورد)
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