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Introduction: There are several tools for evaluating the achievement of educational goals. One of 

these tools is logbook. The aim of this study was to evaluate the logbook designed in the operative 

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 

questionnaire in three sections: demographic data, logbook evaluation questions, and an open-

ended question about suggestions. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty 

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 

mentioned that the effect of logbook on their knowledge about the evaluation method was high 

and very high. Regarding the necessity of using logbook, 51.7% of students choose high and very 

high necessity. Using Pearson correlation test, there was a significant and positive relationship 

between the students’ final score of semester and their opinion about the Logbook evaluation. 

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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 یابزارها الگ بوک م نیاز ا یکیوجود دارد. یتحقق اهداف آموزش یابیارز یبرا یمتنوع یابزارها مقدمه:

شده در بخش  ینسبت به الگ بوک طراح یدندانپزشک انیدانشجو دگاهید یباشد. مطالعه حاضر با هدف بررس

 انجام گرفت. یمیترم

به روش  1398 یلیدر سال تحص یدندانپزشک انینفر از دانشجو 60 یمقطع یفیمطالعه توص نیدر ا روش كار:

،  یفرد یها یژگیپرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش و قیوارد مطالعه شدند. اطالعات از طر یسرشمار

 ییروا. دیگرد یجمع آور شنهاداتیسوال باز در خصوص پ کیالگ بوک و  یابیسواالت مربوط به ارز

 بیبا ضر Cronbach´s alphaپرسشنامه با آزمون   ییای. پادیگرد دییتا یعلم آتیه یپرسشنامه توسط اعضا

 .انجام شد.  یلیو تحل یفیداده ها با استفاده از آمار توص لیو تحل هیشد. تجز دییتا 0/8

الگ بوک در  ریتاث اندانشجوی از درصد 7/71. بود 98/28±77/5الگ بوک  یکل یابینمره ارز نیانگیم نتايج:

ذکر کردند. در خصوص ضرورت استفاده از الگ  ادیز یلیو خ ادیرا ز یو نمره ده یابیارزش یبا نحوه  ییآشنا

 رسونیپ یاز آزمون همبستگ استفادهرا انتخاب کردند. با  ادیز یلیو خ ادیز نهیگز انیدرصد از دانشجو 7/51بوک 

الگ بوک  یابینمره ارز نیدار و مثبت وجود داشت. ب یالگ بوک ارتباط معن یکل یابیمعدل ترم و نمره ارز نیب

 .ارتباط وجود داشت زیاستفاده از الگ بوک نو تجربه عدم 

در خصوص استفاده از الگ بوک متوسط بود و  انیدانشجو دگاهیها، در مجموع د افتهیبراساس  نتيجه گيري:

 یآن امر یدر محتوا یباشد ، بازنگر انیدانشجو یآموزش یازهایبرطرف کننده ن دیکه الگ بوک با ییاز انجا

 است. یضرور
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 ینیو بال یعمل یدوره ها ،یدندانپزشک انیدانشجو              

دندانپزشک  یالزم برا یمهارت ها افتیدر یبرا یمختلف

 یامروز برنامه ها یای(. در دن2, 1کنند) یم تافیشدن را در

داشته باشند و به دنبال  ایپو تیماه دیمطلوب با یآموزش

و اصالح  یبه طور مرتب بازنگر یطیمح یبازخوردها

به  دگاهی، دادن د یآموزش یدر الگوها رییتغ(. 3گردند)

آموزش  نهیو جلب مشارکت آنها در زم رندگانیآموزش گ

 نیبه ا لین یبرا نهیبه یتفاده از روش هاخودشان در کنار اس

 یدر آموزش پزشک لیدخ یتمام بخش ها یاهداف، برا

برآن است که با استفاده از روش  یاست و سع فهیوظ کی

 (.4آموزش را بهتر نمود) یزان اثربخشیبتوان م دیجد یها

 ینشان داده اند که استفاده از الگ بوک تعامل مطالعات

 شی( در افزاینیبال یریادگی ینماروزنگار و راه بی)ترک

استاد و دانشجو و بهبود  نیتعامل ب ،یشیبازخورد، بازاند

 یم یریادگیتوسعه  یکه از ارکان اساس یابیروند ارزش

 یامکان را م نی(. الگ بوک ا7-5ثر است)ؤم اریباشد، بس

و چگونه و  ردیفراگ دیرا با یزیکه دانشجو بداند چه چ هدد

از اهداف  یشود. دانشجو فهرست دهیسنج قیاز چه طر

و نوع  دیکسب نما دیکه با ینیبال یو مهارت ها یآموزش

 نیخواهد داشت به ا اری، در اخت ندیبب دیرا که با یمارانیب

 رد یابیو ارز یریادگی نهی، ساختار و تمرکز در زم بیترت

شود و امکان آموزش  یفراهم م یقیحق یتجرب طیمح کی

 یها تیفعال ی(. به عبارت8د)کن یرا فراهم م کنواختی

 یاستاد و دانشجو مشخص م فهیوظ ابد،ی ینظم م یآموزش

مناسب جلب شده ،  یشود. توجه استاد به انتخاب روش ها

شود،  یم لیتسه یاستاد توسط موسسه آموزش یابیارزش

 نیدر بال یشتریو دانشجو با اعتماد ب استادشود  یباعث م

آسان  زیدوره دانشجو ن انیپا یابیحاضر شوند و باالخره ارز

الگ  نهیدر زم ی(. در مطالعات قبل5)ردیگ یتر صورت م

که الگ بوک  دیدر کشور مشخص گرد یبوک دندانپزشک

 ینیع یابی، ضمن ارز نینظر و بال نیکاهش فاصله ب لیبه دل

و  یبه اهداف آموزش دنیو دانشجو در رس دتر ، به استا

 تیاهم انینشجووجود دا نیکند. با ا یکمک م ینیبال

نشان داده  نی(. همچن9)ستندیپر کردن آن قائل ن یبرا یادیز

 ی نهیدر زم یدندانپزشک یشده است که الگ بوک ها

ثرهستند. استفاده از الگ ؤم کوموتوریو سا یروان شناخت

 تیرضا جهیاهداف شده و در نت شتریب یابیبوک منجر به ارز

 (.10را به همراه دارد) انیدانشجو شتریب

 یبرا لیاردب یدانشگاه علوم پزشک یدر دانشکده دندانپزشک 

در بخش  یآموزش تیفیک یبار جهت ارتقا نینخست

 نیا یعلم تیأه نیتوسط متخصص یمیترم یدندانپزشک

 یموزشآو اهداف  ازهایبراساس ن یدانشگاه ، الگ بوک

 یطراح یو عمل یکارگاه یدانشکده جهت واحدها

به آموزش  لین یبرا میدان یم گرید یاست. از سو دهیگرد

 یندهایآموزش  و فرا تیکارآمد، الزم است وضع ینیبال

شود تا نقاط ضعف و  یابیبه صورت مستمر ارز یآموزش

مورد  نی(. با در نظر داشتن ا11گردد) ییقوت آن شناسا

نقاط  یجهت بررس زیشده ن یالگ بوک طراح یابیارز

 نیدر ا باشد. یم تیقوت و ضعف و اصالح آن حائز اهم

استفاده کننده از  انیدانشجو یابیاز ارکان ارز یکی انیم

تواند در بهبود  یباشند که نظرات آنها م یالگ بوک م

 یفیاساس، مطالعه توص نیآن کمک کننده باشد. بر ا یفیک

شده بخش  یالگ بوک طراح یابیحاضر با هدف ارز

 انیدانشجو دیاز د لیاردب یدانشکده دندانپزشک یمیترم

در  انیانجام گرفت و نظرات دانشجو یمیترم بخش

 یالگ بوک اختصاص ییو محتوا یطراح تیفیخصوص ک

 قرار گرفت. یمورد بررس یبخش درمان نیا

 
 

 روش كار
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که  ینایدانشجو هیبود. کل یمقطع یفیمطالعه از نوع توص نیا

 یز واحدهاا یکی 97-98 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن

ترم  انینده بودند، در پارا اخذ و گذرا یعمل یمیترم

وارد مطالعه شدند و نظرات  یبه صورت سرشمار یلیتحص

مع با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته ج انیدانشجو

. پرسشنامه شامل سه بخش اطالعات دیدگر یآور

مطالعه) سن، جنس، معدل ترم،  یرهایو متغ کیدموگراف

 یهابدون الگ بوک، تعداد ترم  یمیگذراندن واحد ترم

 دگاهیاستفاده از الگ بوک (، سواالت مربوط به د

ل سوا کیالگ بوک و  یابیو ارز تیفیاز بعد ک انیدانشجو

و اجرا  یشدن طراح ربهت یبرا شنهاداتیباز در خصوص پ

 .دیگرد میتنظ

 نایوشامل نه سوال بود که دانشج دگاهیمربوط به د سواالت

 کم )نمره(، کیکم )نمره  یلیاز خ یدرجه ا 5 اسیبا مق

 ادیز یلی)نمره چهار( تا خ ادیدو(، متوسط )نمره سه(، ز

حتوا مظر دادند. پرسشنامه  از ن ی)نمره پنج( به آنها پاسخ م

 ینپزشکدانشکده دندا یعلم تیأه یتوسط پنج نفر از اعضا

 ریگروه از سا ریدو مد ،یمی)شامل دو متخصص ترم لیاردب

مطالعات  مسئول مرکز یعلم تیأنفر ه کیبخش ها و 

 عدبپرسشنامه  ییایشد. پا دأییو ت یآموزش دانشکده( بررس

 یبررس Cronbach´s alphaتوسط آزمون    لیاز تکم

 شد.  دأییت 816/0  یو با شاخص آلفا مساو دیگرد

در  قیاهداف تحق حیپرسشنامه ها، پس از توض لیتکم جهت

 انیدانشجو نیپرسشنامه ها ب یاز جلسات عمل یکی انیپا

 یدانشجو 65. از دیگرد لیو به صورت داوطلبانه تکم عیتوز

 92پرسشنامه با درصد مشارکت  60در مجموع  طیواجد شرا

اخالق با  تهیکم دأییمطالعه با ت نیشد. ا یدرصد جمع آور

از  IR.ARUMS.REC.1398.230کد اخالق 

 انجام شد. لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 16ورژن  SPSSاز نرم افزار  یآمار زیآنال جهت

به هرکدام از سواالت  انی. پاسخ دانشجودیاستفاده گرد

و به شکل درصد  یفیبه صورت توص دگاهیمربوط به د

 ادیز یلیکم تا خ یلیسطح خ 5پاسخها در هر کدام از 

بر اساس  انیدانشجو دگاهید ی. جهت بررسدیگزارش گرد

هر پرسشنامه برحسب پاسخ  تمطالعه، نمرا یرهاییمتغ

که به پنج درجه  بیترت نیبه ا دیمحاسبه گرد  انیدانشجو

 دیاتالق گرد 5تا  1نمره  اد،یز یلیکم تا خ یلیپاسخها از خ

و حداکثر  9االت حداقل سؤجمع نمرات به  بیترت نیبه ا

داده ها با استفاده از آزمون  عیبود. توز 27با متوسط  45

 یبررس یمحاسبه شد و برا رونوفیکولموگروف اسم

مطالعه بر حسب مورد از  یرهایو متغ دگاهید نیارتباط ب

مستقل استفاده شد.  یو ت رسونیپ یهمبستگ یآزمون ها

نظرات و  نیدر نظر گرفته شد. همچن 05/0 یسطح معنادار

 یفراوان درصد ال باز به صورتؤبه س انیدانشجو شنهاداتیپ

 گزارش شد.

 نتايج

حسب  شرکت کننده در مطالعه بر انیدانشجو لیپروفا       

خالصه شده است. 1در جدول  کیاطالعات دموگراف
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 مشخصات تعداد درصد

 جنسیت مرد 23 3/38%

 زن 37 7/61%

تجربه قبلی از  بله 38 3/63%

عدم استفاده از 

الگ بوک در ترم 

 های گذشته

 نخیر 22 7/36%

رم استفاده تعداد ت 1 25 7/41%

 از الگ بوک
55% 33 2 

 عدم پاسخ 2 3/3%

 ±میانگین  حداقل حداکثر

 انحراف معیار

 مشخصات

 سن 63/2±86/24 22 36

 معدل نیمسال 11/1±61/15 00/13 11/18

 
به  انیدانشجو یبه پاسخ ها یدر بخش دوم براساس نمره ده

 5 /77نمره   نیانگیالگ بوک م یابیسواالت مربوط به ارز

 انیو درصد پاسخ دانشجو فراوانی. آمد دست به 98/28 ±

 گزارش شده است. 2در جدول  یابیبه سواالت ارز

 

 

 

 

 

 

 فراوانی پاسخ دانشجویان :2جدول 
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 خیلی زیاد

(5) 

 زیاد

(4) 

 متوسط

(3) 

 کم

(2) 

 خیلی کم

(1) 

 سواالت ها آماره

 بوک در فعالیتهای عملی چقدر است؟به نظر شما ضرورت استفاده از الگ  فراوانی 3 9 17 21 10

 درصد )%(5 )%(15 )%(3/28 )%(35 )%(7/16

اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از اهداف آموزشی چقدر مؤثر  فراوانی 7 8 23 19 3

 بوده است؟

 درصد )%(7/11 )%(3/13 )%(3/38 )%(7/31 )%(5

آشنایی شما از مقررات درون بخشی چقدر می در اجرای الگ بوک بخش ترمی فراوانی 7 14 17 19 3

 بوده است؟
 درصد )%(7/11 )%(3/23 )%(3/28 )%(7/31 )%(5

آشنایی شما با نحوه ی ارزشیابی و نمره اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در  فراوانی 0 4 13 27 16

 درصد 0 )%(7/6 )%(7/21 )%(45 )%(7/26 دهی چقدر مژثر بوده است؟

ارزشیابی چقدر مژثر  در عدالت اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در برقراری فراوانی 8 11 19 18 4

 درصد )%(3/13 )%(3/18 )%(7/31 )%(30 )%(7/6 بوده است؟

عملی شما چقدر مژثر  های مهارت اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در کسب فراوانی 11 20 16 13 0

 درصد ()%3/18 )%(3/33 )%(7/26 )%(7/21 0 بوده است؟

 تکمیل برای الزم های آیتم به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد فراوانی 1 9 24 21 5

 درصد )%(7/1 )%(15 )%(40 )%(35 )%(3/8 دانشجو مناسب است؟ توسط

 تکمیل برای الزم های آیتم به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد فراوانی 1 8 26 23 2

 درصد )%(7/1 )%(3/13 )%(3/43 )%(3/38 )%(3/3 مناسب است؟ استاد توسط

 ظاهری مطلوب است؟ به نظر شما الگ بوک طراحی شده از فرمت فراوانی 1 10 16 23 10

 درصد )%(7/1 )%(7/16 )%(7/26 )%(3/38 )%(7/16

 

 

 

 

 

 

با  انیدانشجو دگاهید نیارتباط ب یبررس یبرا

استفاده شد و  رسونیپ یمعدل ترم از آزمون همبستگ
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معدل ترم با  نیب یدار و مثبت یارتباط معن دیمشخص گرد

در  نی=(. همچن004/0pوجود دارد) یکل یابینمره ارز

 ان،یبا سن دانشجو انیدانشجو دگاهید نیارتباط ب یبررس

نشان نداد  یدار یارتباط معن رسونیپ یآزمون همبستگ

(299/0pجهت بررس  .)=شامل جنس،  رهاییمتغ ریاثر سا ی(

 یاز عدم استفاده از الگ بوک در ترم ها یتجربه قبل

 دگاهیاستفاده از الگ بوک( بر د یگذشته و  تعداد ترمها

مستقل استفاده شد که اختالف  یاز آزمون ت انیدانشجو

 3آزمونها در جدول  نیا جیامد.  نت ایبه دست ن یمعنادار

 خالصه شده است.

 مطالعه یرهاییبا متغ یکل یابیارزارتباط نمره  یبررس :3جدول 

 متغیرها طبقه آماره P-value نوع آزمون

 -136/0 299/0 همبستگی پیرسون

 (همبستگی ضریب)

 سن -

 365/0 004/0 همبستگی پیرسون

 

 

 (همبستگی ضریب)

 معدل ترم -

تعداد ترم استفاده از  1 24/28±91/5 473/0 تی مستقل

 2 36/29±83/5 الگ بوک

 76/29±83/5 171/0 قلتی مست

 )میانگین(

تجربه قبلی از عدم  بله

استفاده از الگ بوک در 

 63/27±54/5 ترم های گذشته

 )میانگین( 

 خیر

 86/28±39/5 842/0 تی مستقل

 )میانگین(

 جنس زن

46/6±17/29 

 (میانگین) 

 مرد

 

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

و درصد  یسوال پاسخ دادند. فراوان نیا به انیدانشجو

 گزارش شده است. 4در جدول  انیدانشجو شنهاداتیپ

 نظرات و پیشنهادات: 4جدول 
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 درصد تعداد پیشنهادات

 1/9 1 بماند بخش مسئول یا اساتید خود پیش بوک الگ

 1/9 1  واحد برگه یک در شده انجام های فعالیت ثبت

 1/9 1 شود می استفاده بوک الگ که هایی بخش تمام در واحد بوک الگ از استفاده

 1/9 1 صفحات برای شماره درج

 1/9 1 دهی نمره در آن تاثیر و کیس بودن آسان یا مشکل تعیین برای آیتمی کردن مشخص

 1/9 1 دارد تاثیر دهی نمره در باشد نداشته حوصله بخش استاد اگر

 2/18 2 دهی نمره در شخصی روابط دخالت عدم

 1/9 1 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

 
 

 

 

 

 

 

 و نتيجه گيري بحث

دانشگاه  یدندانپزشک انیدانشجو دگاهیحاضر دمطالعه         

مختلف الگ  یدر خصوص جنبه ها لیاردب یعلوم پزشک

 یرا مورد بررس یعمل یمیترم یواحدها یبوک اختصاص

به الگ  انیدانشجو ازیامت نیانگیم یابیارز نیقرار داد. در ا

به دست آمد که با در نظر گرفتن حداقل و  98/28بوک 

 ازیبه متوسط)امت کینزد یازیمت، ا ازهایحداکثر امت
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گرفت الگ بوک  جهیتوان نت یباشد و م ی( م27معادل

جهت ارتقا قرار  شتریب یمورد بررس یستیشده با یطراح

و برحسب سؤاالت پرسشنامه  یجزئ ی. در بررسردیگ

 انیاز دوسوم دانشجو شیمشاهده شد که در اکثر جنبه ها ب

اثر  "به استثناء اند.  هنظرات متوسط به باال گزارش کرد

از  شتریکه ب " یعمل یالگ بوک در کسب مهارت ها

 یلیخ ایمعتقد بودند الگ بوک اثر کم  انینصف دانشجو

 شان داشته است. یعمل یکم در بهبود مهارت ها

الگ بوک مطرح است از جمله به عنوان  ینقش برا نیچند

پروسه  یبرا یا لهی( ، وس study guideمطالعه )  یراهنما

(. 12)یابیارزش یبرا یا لهیثبت شده و به عنوان وس یوزشآم

 یو همکاران نشان داد که الگ بوک م ترابی یمطالعه 

و دانش (  ی) عمل کوموتوریو سا یشناخت یتواند در جنبه ها

 objective یابیثر باشد و ارزؤم یآموزش دندانپزشک

 یریادگیدهد  ی(. شواهد نشان م10کند) نیرا تأم یشتریب

 یروش برا نیاز الگ بوک بهتر یو بازتاب ناش فعال

وجود  نی(. با ا14, 13است) انیآموزش دانشجو تیتقو

فاکتور منفرد از جمله الگ بوک  کیآموزش تابع  ندیفرا

 یفاکتورها از جمله فاکتورها ریاباشد و س ینم

 نیدر ا یشترینقش ب contextualو   یاقتصاد_یاجتماع

رسد انجام مطالعات  یه نظر مب بیترت نیدارد. به ا نهیزم

گذار در کسب  ریدر مشخص کردن عوامل تأث یشتریب

 ازیموردن لیاردب یدر دانشکده دندانپزشک یعمل یمهارت ها

الگ بوک و هم در  صالحمجدد و ا یاست تا هم در طراح

موجود و علل آن در کسب مهارت  یها یکاست یابی شهیر

 کمک کننده باشد. یعمل یها

ضرورت استفاده از  نهیال پرسشنامه در زمسؤ یبررس در

 انیدرصد دانشجو 20الگ بوک مشاهده شد که تنها 

الگ بوک گزارش کردند  یکم برا یلیخ ایضرورت کم 

در بهره  انیدانشجو لیمثبت و تما دگاهینشان دهنده د نیو ا

مطالعات  یدر راستا جینتا نیباشد. ا یابزار م نیاز ا یمند

 .(17-15)باشد یم گرید

و همکاران انجام شد  Dahllofکه توسط  یمطالعه ا در

 یتواند بازتاب ها یداشتند الگ بوک م دهیعق انیدانشجو

شان فراهم کند و عالوه بر  یکینیاز عملکرد کل افتهیساختار 

بحث در مورد  یبرا یفرصت یدندانپزشک یکیتکن یجنبه ها

و  نیتأم ار دیاسات دگاهیبا د ییو آشنا دیبا اسات مارانیدرمان ب

 ریدانشجو امکان پذ یرا برا یو درک باالتر یفرد یآگاه

نشان داده شده که الگ بوک  نی(. همچن18سازد) یم

 (.19کند) یم تیارتباط دانشجو با استاد را تقو

عدم  انیدرصد از دانشجو 40حدود  Dahllofمطالعه  در

الگ بوک را گزارش کرده بودند و از  لیدر تکم لیتما

حاصل از الگ  دبکیبودن ف یشخص ت،یعدم رضا لیدال

صرف  ادیمختلف و زمان ز دیبوک براساس نظرات اسات

 یوزن آن برا ینیسنگ یالگ بوک و حت لیشده در تکم

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

توانند مؤثر باشند که  یم یکه الگ بوک ها تنها زمان

موارد،  نی(. با در نظر گرفتن ا20استفاده راحت داشته باشند)

 یسع یدندانپزشک یمیالگ بوک بخش ترم یدر طراح

و حجم الگ بوک در نظر  تمیبرآن شد تا حداقل تعداد آ

 یالزم برا تمیآ دادتع "سواالت  یگرفته شود. در بررس

الگ  یفرمت ظاهر "و  "توسط استاد و دانشجو  لیتکم

متوسط به باال  تیرضا انیدرصد دانشجو80از  شتریب "بوک 

پاسخ ها به سوال باز ، همچنان  یحال در بررس نیداشتند. با ا

استفاده  ایدر کاهش حجم  انیدانشجو شنهاداتیاز پ یموارد

بخش ها و امکان عدم حمل  یاز الگ بوک واحد در تمام

که نشان دهنده  دیالگ بوک توسط دانشجو مشاهده گرد

 یشده م یطراحالگ بوک  تیو تقو یبه باز طراح ازین

 یکیالکترون یاز الگ بوک ها یانواع مختلف نیباشد. همچن
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حمل مورد  تیو کاهش زمان و قابل لیتسه یتوانند برا یم

 (.21)رندیتوجه قرار گ

از اهداف  ییالگ بوک در آشنا ریثأسؤال ت یبررس در

درصد و 25 بیبه ترت یو مقررات درون بخش یموزشآ

ا گزارش کردند. در کم ر یلیخ ایکم  ریدرصد تأث35

مطالعات نشان داده شده است که استفاده از الگ بوک به 

 یبه دانستن چه مطالب ازیکند تا بفهمد ن یدانشجو کمک م

 ی(.حت17شود) یفعال دانشجو م تدارد و سبب مشارک

تواند در  یابزار م نیمشاهده شده است که استفاده از ا

مان شده در در مارانیآموزش اثر داشته و تعداد ب تیکم

حاضر با  ی(. در مطالعه 22, 21دهد) شیرا افزا یواحد عمل

رسد همچنان  یبه دست آمده به نظر م یتوجه به درصدها

 نهیآن در زم یاثرگذار شیالگ بوک در افزا یطراح

بخش  یدهایو نبا دهایو با یروشن ساختن اهداف آموزش

 رسد یبه نظر م نیباشد. همچن یم تیتقو ازمندین یمیترم

ثر بودن آن ؤمطالعه کامل الگ بوک توسط دانشجو در م

انجام شود تا از  یراتییهست تغ ازینقش داشته و احتماال ن

حاصل  نانیان اطمیدانشجو یمطالعه کامل الگ بوک از سو

و همکاران نشان داده شد که  Diksonشود. در مطالعه 

درصد الگ بوک را مطالعه 75از  شیکه ب یانیدانشجو

 یعملکرد بهتر یقابل توجه زانید به مکرده بودن

 (.23داشتند)

 نهیدر زم انیال در خصوص نظرات دانشجوؤس یبررس در

 انیدرصد دانشجو90از  شیده شد که بهمشا یابیارزش

 ییشده در آشنا یگزارش کردند که الگ بوک طراح

اثر متوسط به باال داشته است با  یابیاز نحوه ارزش انیدانشجو

معتقد بودند که الگ  انیسوم دانشجو کیحال حدود  نیا

 یابیعدالت در ارزش یکم در برقرار یلیخ ایبوک اثر کم 

 انیزاده و همکاران نشان دادند اکثر دانشجو وسفیدارد. 

 یم یابیسودمند در رفع ابهامات ارزش یالگ بوک را روش

 انیاز دانشجو یمیاز ن شتریب زین ی( و در مطالعه کمال24دانند)

 یثر مؤم یابیارزش یگ بوک را در ارتقاال انیو مرب

رسد الگ بوک به  یبه نظر م گرید ی( از سو25دانستند)

خوب  یها یابی( ارزش20استاد وابسته است) ینظر شخص

( اما 26باشد) رشیو قابل پذ یروا ، آموزش ا،یپا  دیبا

ثبت  یداده ها ییایو پا ییدهند که روا یمطالعات نشان م

 یچالش مطرح م کین به عنوان شده در الگ بوک همچنا

که بتواند  یالگ بوک یطراح که ی( به نحو26, 19باشد)

و روا ارائه دهد با مشکل  ایپا یساده بودن، داده ها نیدرع

 (.27مواجه است)

مطالعه،   یرهاییدر ارتباط با متغ انینظرات دانشجو یبررس در

ه مشاهد یابیمعدل و نمره ارزش نیب یارتباط مثبت و معنادار

داشتند نظرات مثبت  یکه معدل باالتر یانیشد و دانشجو

 یندهایفرا یابینسبت به الگ بوک گزارش کردند. در ارز

یک  اناز مواردی که به نظر می رسد به عنو کیی یآموزش

عامل مخدوش کننده ارزیابی از فعالیتهای واقعی را تحت 

دهد، عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد و  تأثیر قرار می

 انیدانشجو یلیاعتقاد دارند عملکرد تحص دیاز اسات یبرخ

استادشان اثرگذار  سینظرات آنان درباره نحوه تدر یرو

 یلیحصبا عملکرد ت انیدارند که دانشجو یاست و اظهار م

)دانشجویان ضعیف( صالحیت نظر دادن درباره نحوه  نییپا

 هیتوص نهایآموزش را ندارند. ا تیفیتدریس اساتیدشان وک

با عملکرد  انی، تنها از دانشجو یابیارزش یبرا ندینما یم

ممتاز( استفاده شود تا نتایج  انیباال )دانشجو یلیتحص

ن وجود در ی( با ا28ارزشیابی صحیح و قابل اعتماد باشد)

 جینتا ییک مطالعه مروری در دانشگاه ویرجینیا، در بررس

ره نم نیب ی، رابطه معنادار یمقاله پژوهش 400از  شیب

نشان داده  انیو ارزشیابی استاد توسط دانشجو انیدانشجو

 یشتریب یها یرسد بررس یبه نظر م جهی(. در نت29نشد)

معدل  با انیدانشجو یتیهست تا به علت نارضا ازیمورد ن
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 یتمام گروهها یکرد که برا یطراح یبرد و ابزار یکمتر پ

 گاهدیها، در مجموع د افتهیبراساس  باشد. دیمف ییدانشجو

در خصوص استفاده از الگ بوک متوسط بود و  انیدانشجو

 یازهایبرطرف کننده ن دیکه الگ بوک با یینجاآاز 

آن  یدر محتوا یباشد ، بازنگر انیهمه دانشجو یآموزش

 د.رس یبه نظر م یضرور یامر
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 پرسشنامه

ارید به منظور بررسی دیدگاه شما در خصوص الگ بوک بخش ترمیمی تدوین شده است خواهشمند دانشجوی گرامی پرسشنامه ای که در اختیار د

 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:...

 م گذشته:...معدل تر

 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 

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 ه از الگ بوک در فعالیت های عملی چقدر است؟.به نظر شما ضرورت استفاد1     

 . اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از اهداف آموزشی چقدر موثر بوده است؟2     

.اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی شما از مقررات درون بخشی چقدر موثر بوده 3     

 است؟

شما با نحوه ی ارزشیابی و نمره دهی چقدر موثر .اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در آشنایی 4     

 بوده است؟

.اجرای الگ بوک بخش در برقراری عدالت در ارزشیابی بخش ترمیمی چقدر موثر بوده 5     

 است؟

 .اجرای الگ بوک بخش ترمیمی در کسب مهارت های عملی شما چقدر موثر بوده است؟6     

از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل توسط شما .به نظر شما الگ بوک طراحی شده 7     

 مناسب است؟

.به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر تعداد آیتم های الزم برای تکمیل توسط استاد 8     

 مناسب است؟

 .به نظر شما الگ بوک طراحی شده از نظر فرمت ظاهری مطلوب است؟9     

 اجرای مناسب تر الگ بوک دارید ذکر کنید.)یک مورد( .اگر پیشنهادی برای اصالح فرمت یا10


