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Introduction: One of the tools used in periodic (continuous) assessment of learners
is the Logbook. One of the standards of the GMC in the United Kingdom in 1992
was the need to inform learners of learning objectives, which has led colleges to
use logbooks. The purpose of this study was to design and implement a continuous
evaluation program in the specialized doctorate of environmental health and to help
improvement the quality of education.
Materials & Methods: The present study is a developmental study that was
conducted during the years 2017 to 2019. The design of the logbook was done using
a text review based on the latest changes made to the curriculum. Expert opinions
were also used. The booklet consisted of three sections: demographic information,
educational and research activities. The logbook developed as a pilot was provided
to PhD students in environmental health. Evaluation was performed using
Elo&Kyngas method.
Results: After evaluating and giving feedback on the filled logbook forms at the
end of the first semester, it was found that the students were not aware of the course
curriculum. Also, after filling out the forms at the end of the first semester, the
students stated that in some area they had doubled their activity and while in other
cases they still needed to gain more ability, the shortcomings at the end of the
second semester were considerable.
Conclusion: The results of this study showed that the designed logbook has been
satisfied by students and its psychometrics has been done well. The design and
implementation of the logbook made the field of students 'activities wider and
therefore had a great impact on students' attitudes in this field, which can also be
considered as a great achievement for this field.
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از یکینیالگ بوك است. هم چنران،ی(مستمر) فراگيدوره ایابیمورد استفاده در ارزشياز ابزارهایکیمقدمه:
يریادگیاز اهداف رانیفراگيلزوم آگاه ساز1992در سال سیدر انگلیعمومیانجمن پزشکنهاد ياستانداردها

و یطراحیبررسنیدانشکده ها بسمت استفاده از الگ بوك شده است. هدف از ايریبوده که موجب جهت گ
آموزش یفیو کمک به ارتقاء سطح کطیبهداشت محیتخصصيمستمر در دوره دکترایابیبرنامه ارزشکیلوتیپا

.ها بوده استتیفعاليمشخص نمودن و شفاف سازقیاز طر
الگ بوك یانجام شده است. طراح98تا 97يسال هایبوده که در طيمطالعه حاضر از نوع توسعه اروش کار:

از نظرات نیانجام شد. هم چنکولومیشده در کورجادیاراتییتغنیمتون و بر اساس آخریبا استفاده از بررس
. دیگردنیتدویو پژوهشیآموزشيهاتیفعال،ياستفاده شد. کتابچه شامل سه بخش مشخصات فردنیمتخصص

یابیقرار گرفت. ارزطیبهداشت محیتخصصيدکتراانیدانشجواریدر اختلوتیشده بصورت پانیبوك تدوالگ 
.انجام شدنگاسیالو و کییبا استفاده از روش استقراانیدانشجو
انیکه دانشجودیاول مشخص گردمسالینيالگ بوك پر شده در انتهايو بازخورد فرم هایابیپس از ارزنتایج:

اظهار داشتند انیاول دانشجومسالینيپس از پر نمودن فرم ها در انتهانیدوره آگاه نبوده اند. همچنیاز برنامه آموزش
يشتریبییبه کسب تواناازیموارد همچنان نهیکه در بقیدوچندان داشته و در صورتتیها فعالنهیاز زمیکه در برخ

.رفع شده بوديدوم بصورت قابل مالحظه امسالینيمورد نظر در انتهايداشته اند که کمبودها
قرار گرفته است و انیدانشجوتیشده مورد رضاینشان داد که الگ بوك طراحیبررسنیاجینتانتیجه گیري:

گسترده انیدانشجوتیفعالنهیالگ بوك باعث شد که زميو اجرایانجام شده است. طراحیبخوبزیآن نیروانسنج
بزرگ يبعنوان دستاوردزیرا نموردنیتوان ایداشت که منهیزمنیدر اانیبر نگرش دانشجويادیزریتر و لذا تأث

.رشته قلمداد نمودنیايبرا

این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
تیصر هدااز عنایکیبه عنوان یابیدر متون مختلف ارز

يریادگیيشده است . ابزارهایمعرفيریادگیدیگر فران
را شکل انیبرنامه، آموزش دانشجوکیمورد استفاده در 

انیدانشجوزهیعالقه و انگيبر رویمهمریخواهند داد و تأث
آن یحو طرایابیدر روش ارزشرییتغنیخواهند داشت. بنابرا

.  تاراس  )1(و آموزش خواهد داشتيریادگیبر یمهمریتأث
يریادگیو یابیکردند که ارزشانیب2008و همکاران در سال 
يقرار دارند. روش هایآموزشندیفرايهر دو در سطح باال

را يریادگیيامدهایبا پیبه هماهنگازینه تنها نیابیارزش
دهد نانیاطمریفراگایودارد که به دانشجازیننیدارد، همچن
ندیکند. فرایو حرکت مردیقرار گیدرستریکه در مس

یبخش مهمکیآکادمرانیفراگيبراژهیمستمر بویابیارزش
نیدهد. بنابرایآنان را به خود اختصاص ملیدر دوران تحص

ياستانداردهاینه تنها گواهيریادگیبرنامه ياستراتژ
ندیدر فرايدیکلارینقش بسکهکند، بلیمنیرا تأمیآموزش

يازهایبا توجه به ن1950. از سال 1کندیمفایايریادگی
در یابیدر روش ارزیعیو سریاساسراتییتغ،یآموزش

در دیجدیابیروش ارزشنیرخ داد. چندیآموزش پزشک
يبر روشتریروش ها بنیمدت توسعه داده شد. انیایط

يو مهارت ها،یجتماعايمهارت ها،ینیباليمهارت ها
.2تمرکز کرده بودنديحرفه ا

یابیارزشيمورد توجه استفاده از روشهاراتییاز تغیکی
مستمر و سازنده یابیبر عملکرد بود. ارزشیمستمر و مبتن

مورد ياز ابزارهایکی. 3شودیمیآموزش تلقندیاز فرایبخش

الگ بوك ران،ی(مستمر) فراگيدوره ایابیاستفاده در ارزش
آن لهیبوسرانیاست که فراگي. الگ بوك ابزار3است
دفترچه يکنند. محتوایخود را مستند ميریادگیاتیتجرب

در مورد موارد آموزش داده شده، یشامل اطالعات
و محل وقوع يریادگیانجام شده، نحوه يجرهایپروس

نهاد انجمن ياز استانداردهایکیباشد. یو ... ميریادگی
لزوم 1992سالدر (GMC)سیدر انگلیعمومیپزشک

بوده که موجب يریادگیاز اهداف رانیفراگياگاه ساز
دانشکده ها بسمت استفاده از الگ بوك شده يریجهت گ

هیاست که شبنیالگ بوك ايایمزانیاز مهم تریکیاست. 
ریکنند که فراگیدوره مشخص ميراهنما و در ابتداکی

حیصحریو از مسردیبگادیدیرا و چگونه بايزیچه چ
را به يریادگیتیاز مسوولیبخشزیمنحرف نشود و ن

راهنما نیبا استفاده از انی. بنابرا3کندیواگذار مرانیفراگ
نامحسوس ایتوان دانشجو را بطور مستمر و محسوس و یم
شینمود تا از اهداف رشته منحرف نشود و با تالش خوشیپا

.4تجربه کسب کندنهیزمنیدر ا
مدت یاز مقاطع طوالنیکییتخصصيدکترامقطع

مقطع مجموعه نیدر ارانیاست که الزم است فراگیآموزش
يرا کسب کنند و خود را برایدانش، مهارت و نگرش کاف

آماده کنند. در رشته یشغلندهیموثر در آينقشهايفایا
رفع ،یشکاهیآزمايکسب محموعه مهارتهاطیبهداشت مح
يانجام مشاوره به شرکت ها،یطیحمستیمشکالت ز

مشاور آب و فاضالب، انجام مشاوره و شرکت در یمهندس
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ارشد، یکارشناسانیدانشجویقاتیتحقينامه هاانیپا
يهمراه با استاد و .... از جمله مواردسیمشارکت در امر تدر

نیارانیفراگيبرایلیاست که قبل از دفاع و فارغ التحص
باشد. یمتیرشته حائز اهم

برنامه کیلوتیو پایطراح،یبررسنیاز انجام اهدف
یتخصصيمستمر شامل الگ بوك در دوره دکترایابیارزش

بتوانند از آن بعنوان راهنما رانیبوده که فراگطیبهداشت مح
. با توجه به نوع دوره، ندیدر ابتدا و طول دوره استفاده نما

وو گسترده بودن طیبهداشت محیتخصصيمقطع دکترا
جهت ،یو پژوهشیرشته اعم از آموزشنیايهاتیتنوع فعال

و به یها، بررستیفعالنینظارت مناسب بر عملکرد و انجام ا
یبه نظر ميمستمر ضروریابیروش ارزشکیيریکارگ
.رسد

روش کار
است که در يمطالعه حاضر از نوع توسعه ا

زدییصدوقدیشهیدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک
آن در سال یروانسنجندیالگ بوك و فرایانجام شد. طراح

متون و یالگ بوك با استفاده از بررسیانجام شد. طراح98
نیرشته بر اساس آخریآموزشکولومیو کریاسناد باالدست

) 1397رماهیمصوب (تکولومیشده در کورجادیاراتییتغ
انیدانشجويالك بوگ برای. به منظور طراح5انجام شد

يمتون در رابطه با شاخص هایبررس،یتخصصيدکترا
با استفاده از اسناد یتخصصيدکتراانیدانشجوتیفعال

رشته از جمله نیايموجود براي(الگ بوك هایباالدست
تهران) و مطالعات مرتبطیزشکالگ بوك دانشگاه علوم پ

یتخصصيدکترانیدانشجويهايتوانمنديو چارچوب ها

ارائه و یمتون در پانل تخصصیبررسجیانجام شد. سپس نتا
شد. پس نیدکترا تدوانیالگ بوك دانشجويشاخص ها

در نیمتخصصینظرسنجسینوشیدر قالب فرم پن،یاز تدو
انیالگ بوك دانشجويدفترچه راهنمامیتنظيراستا
یدانشگاه علوم پزشکطیبهداشت محیتخصصيدکترا

فرم قیرشته از طرنیانیمتخصصيبرازد،ییصدوقدیشه
الگ بوك در هی. سپس نسخه اولدیارسال گردیکیالکترون

شد. دییو تایبررسیپانل تخصص

يبرایالگ بوك جهت روانسنجهیاولنسخه
مختلف يهاشیو گراطیبهداشت محيرشته هانیمتخصص

يو صورییمحتواییروایآن ارسال شد. به منظور بررس
نیاستفاده شد. ایدلفکیشده از تکننیتدويشاخصها

و یآموزش پزشکیعلمئتیهيبا شرکت اعضاکیتکن
اجرا شد. در راند اول ندرا4نفر) در 15(ینیبالنیمتخصص

پرسشنامه ارسال شد و نظرات آنان در رابطه با ینسخه فارس
یمورد بررسیفیپرسشنامه ها به صورت کییمحتواییروا

هر راند، نظرات افراد ي. پس از دو هفته از اجراردیقرار گ
راند ياجرايمجدد برایو بعد از سازماندهيجمع آور

افتیتا چهار راند ادامه کیتکننیايارسال شد. اجرايبعد
ییمرحله روانیارائه نشد. در ادیدر راند چهارم کدجدتا 

يشد. برادییپرسشنامه ها تاینسخه فارس،یفیکییمحتوا
نسبت "از دو شاخص یمحتوا به روش کمییروانییتع

) و Content Validity Ratio(CVR)("محتواییروا
Content Validity Index("محتواییشاخص روا"

(CVI .محتوا از یینسبت روانییتعيبرا) استفاده شد
را بر اساس يمذکور درخواست شد تا هر توانمندنیمتخصص

يضروریاست ولدیاست، مفي(ضروريسه درجه افیط
. بر اساس جدول ندینمایندارد) بررسیو ضرورتستین

. در 6شدنییمحتوا تعییالوشه حداقل ارزش نسبت روا
هیاز گوکیهريارتباط برااریمع،ییمحتواییرواشاخص
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چهار درجه کرتیلفیمذکور با استفاده از طيابزارهايها
قرار ی) مورد بررسرمرتبطی(کامال مرتبط تا کامال غيا

در لوتیشده بصورت پانی. سپس الگ بوك تدو7گرفت
یتخصصيدکتراانیدانشجواریدر اختیلیدو دوره تحص

داده لیملزم به تکمانیقرار گرفت. دانشجوطیحبهداشت م
بازخورد به استاد افتیالگ بوك و ارائه جهت دريها

دو مرحله انیخود بودند. در طول هر دوره، دانشجويراهنما
افتیمورد نظر را دريالگ بوك، بازخوردهالیپس از تحو

در یمورد بررسانیکردند. . الزم به ذکر است تعداد دانشجو
یابینفر بوده و پس از انجام بازخورد، ارزش5مطالعهنیا

انجام يبصورت انفرادانیمربوطه توسط مصاحبه با دانشجو
شد.

هیتجزيبرانگاسیالو و کییاستقراکردیرواز
آگاهانه تیشد. بر اساس رضاها استفاده دادهلیوتحل

ها ضبط و کلمه به متن مصاحبهیکنندگان، تماممشارکت
ها و به در دادهيوربه غوطهدنیرسيشد. براپیکلمه تا

ها، پژوهشگر نسبت به دادهیدست آوردن حس کل
ها آنشدهپینوبت گوش کرده و متن تانیدها را چنمصاحبه

ها استخراج کدها، دادهيرا بارها و بارها مرور شد. سپس برا

مشخص و یشده و کلمات برجسته متنکلمه به کلمه خوانده
انجام شد. با يمتن کدگذارهیدر حاشيبردارادداشتیبا 

يهاو گفتهانیاز بییمعنايواحدها،يکدگذار
تجارب آنان بود، استحصال، انگریکنندگان که بمشارکت

طبقات قرار ریداخل زییسپس کدها بر اساس قرابت معنا
ها در آننیبر اساس ارتباط بیدهگرفت. سپس با سازمان

یاصلهیماو درونسهیطبقات باهم مقاولیطبقات تشک
حاصل شد.

اخالق تهیطرح در کمنی: ایاخالقتوجهات
IR.SSU.REC.1398.185با کد اخالق یدانشگاه علوم پزشک

.شده استدییتا

نتایج
یو پژوهشیآموزشيهاتیفعالطهیحاضر دو حجینتا

قرار یصاحبنظران جهت نظرسنجاریشده و در اختیطراح
يداده هاییایو پایینظرات، روايداده شد. پس از جمع آور

در جدول یفیکینظرسنججیشد. نتادهیبدست آمده سنج
) آورده شده است.1(

یفیکیسنجروانجینتا: 1جدول 
ارتباطضرورتفعالیت ها

یآموزشيهاتیفعال
84/061/0تعداد واحد تدریس

184/0عملی)-میزان مشارکت با استاد در امر تدریس (نظري
176/0عملی)-شرکت در کارگاه هاي آموزشی (نظري

فعالیت هاي پژوهشی
184/0تدوین پروپوزال هاي دوره دکتري (پروژه، پایان نامه) 

176/0طرح هاي تحقیقاتی دانشگاهی
176/0طرح هاي تحقیقاتی خارج از دانشگاه 

184/0مقاالت چاپ شده خارجی
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69/076/0شرکت در جلسات دفاع از پروپوزال گروه
185/0شرکت در جلسات دفاع نهایی

192/0شرکت کننده)-حضور در ژورنال کالب گروه (ارائه دهنده
184/0فعالیت مشترك با سایر اساتید گروه

192/0مشارکت در انجام  پروژه ها و پایان نامه هاي دانشجویی بعنوان عضوي از تیم تحقیق
184/0شرکت کننده)-شرکت در همایش ها و کنفرانس هاي ملی (ارائه دهنده

94/066/0

بدست آمد، فرم الگ یفیکیروانسنججینتانکهیاز اپس
انیدانشجويجلسه براکیشد. سپس در یطراحییبوك نها

فرم در نیداده شد و احیفرم الگ بوك و اهداف آن توض
آنان قرار گرفت. الزم به ذکر است که دو دوره از اریاخت

شرکت کردند. لوتیپانینفر) در ا5( در مجموع انیدانشجو
لیهر ترم تحويمربوطه، در انتهايپس از پر کردن قسمت ها

یابیحاصل از ارزجیالزم داده شد. نتايو سپس بازخوردها
) آورده شده است. 2الگ بوك اجرا شده در جدول (

شدهلیتکميالگ بوك هایابیارزجینتا: 2جدول 
درون مایهطبقاتکد بازمضامین
و يمنسجم بودن مطالب مطرح شده و طبقه بند

ساختار مناسب مطالب در الگ بوك، 
در الگ بوك، یجامع بودن مطالب مورد بررس
بودن دیمناسب جداول، مختصر و مفیطراح

،یطراح
نهیعملکرد در زمشیجهت پانیالدیگاکیابزار مناسب و • 
و ... بود. یو پژوهشیمختلف آموزشيها
ینامه ها اطالعنپایاو هاوژهپردر کترمشامربوط به تمیاز آ• 

الگ بوك از آن مطلع شدم و به نیالینداشتم و بعد از تکم
فرصت مناسب در جادیدر صورت اندهیاز اهداف آیکیعنوان 

نظر گرفتم.
دوست داشتم نکهیشرکت در کارگاه ها با توجه به انهیدر زم•

فناورانه شرکت يدر کارگاه هاابد،یشیافزامیهايتوانمند
کردم.

در دیکه باییهاتیاز فعالیروشنریمسيبه صورت کاربرد•
به اهدافم داشته باشم، نشان داد. دنیجهت رسندهیآ
من ندهیآيهاتیانجام فعاليبرانیالدیگاکیبه عنوان •

استفاده شد. 
منجر دیبصورت گزارش ارائه گردد و بادیالگ بوك تنها نبا•

نفر).1دانشجو شود (ریادامه مسيبرايگذارلیبه ر

درك بهتر نیازهاي حرفه اي
راهنمایی براي یادگیري و 

پایش عملکرد
دریافت نگاه جامع به یادگیري

یندهآتبیین مسیر شغلی 

هدفمند کردن 
فعالیتهاي حرفه 

اي

ریل گذاري 
براي آینده 

شغلی
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انجام شده يهاتیفعاليتنها کمک الگ بوك، جمع آور•
بوده است که در الگ بوك بصورت يدر طول دوره تئور

گردد. یمانیبکپارچهی
که ییهانهیو زمدیاهداف جدجادیجهت ايزیبرنامه ريراب•

نفر)1نبوده کمک کننده است. (تیدر آن ها فعال
تیکارها و فعاليجمع بنديفراهم کردن فرصت برا

یو پژوهشیعلميها
انجام شده، يثبت کارهايبرایفرصت مناسب
 گرفتن بازخورد الزم
ندهیدر آنجانبیايهاتیآن باعث شد فعاللیتکم

شود و کمبودها و يزیبه صورت ساختارمند برنامه ر
را مشخص نهیدر هر زمنجانبینواقص عملکرد ا

تلنگر در من شده که در کیجادینمود که باعث ا
نواقص اقدام کنم.نیجهت رفع ا

مشخص بازخورد یزمانيآن در بازه هالیبا تکم
شده يدوره سپریدر طنجانبیاز عملکرد ایمناسب

توان در جهت رفع کمبودها و یکند که میمانیب
ذکر شده اقدام نمود.يهاتمینواقص در همه آ

يزیفرصت برنامه ر
يمرور عملکرد فردفرصت

نواقص و کمبودهاصیتشخ
ازهایرفع نيبرايتلنگپر

مستمربازخورد

فرصت جادیا
افتیدريبرا

بازخورد و 
یشیبازاند

قیاز طررانیفراگيهادگاهیدنییالزم به ذکر است تب
دنشان داجی). نتا2انجام شد. (جدول شماره يمصاحبه انفراد

حرفه يتهایشرکت کنندگان معتقد بودند هدفمند کردن فعال
از یشیبازخورد و بازاندافتیدريفرصت براجادیو ايا

یتخصصيالگ بوك در دوره دکترايریاثرات مهم بکارگ
مطالعه نیدر ایشغلندهیآيبرايگذارلیرهیاست. درون ما

زاستفاده ایتواند نشان دهده اثر اصلیحاصل شد که م
کسب يهدفمند برايزیمستمر در برنامه ریابیارزش

یشغلندهیمورد انتظار در آيدر نقش هايضروريمهارتها
استفاده از الگ بوك را به عنوان رانیفراگیباشد. بطور کل

نیاز اانیدانشجوتیکردند و اکثریابیابزار مناسب  ارز
نیبه اانیداشتند. دانشجوتیاحساس رضایابیروش ارز

ذکر يهاتیاز فعالیموارد اشاره کردند که تاکنون با برخ
انیدانشجويشرکت در پروژه هالیشده در الگ بوك از قب

نداشته و هم ییآشناگریموارد دیبرخایارشد و یکارشناس
نداشتند. نهیزمنیدر رابطه با مشارکت در ایاطالع کافنیچن

ترم اول مشخص ياشده در انتههیارايبا توجه به بازخوردها
دوره آگاه نبوده، فلذا با یبا برنامه آموزشانیشد که دانشجو

باشد، یدوره قادر به انجام آنها منیکه در اییهاتیهمه فعال
اظهار داشتند انیدانشجونیکامل نداشته اند. همچنییآشنا

که در یدوچندان، در صورتتیها فعالنهیاز زمیکه در برخ
نیدارند. در اازینيشتریبییبه کسب تواناانموارد همچنهیبق

.دشلیفرم تکم12تعداد نیانگیمطالعه در مجموع بطور م
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و نتیجه گیريبحث
الگ بوك به عنوان ابزار نیمطالعه به منظور تدونیدر ا

آن انجام شد. پس از جمع يو اجراانیمستمر دانشجویابیارز
الگ بوك پر شده و ارائه يفرم هایو بررسيآور

فرم و لیاز تشکانیدانشجوان،یبازخوردها به دانشجو
ها احساس طهیاز حکیمربوط به هر اتیمشخص شدن جزئ

توسط یبررسکیحاصل از انجام جی. نتاشتندداتیرضا
الگ یتحت عنوان طراح1389و همکاران در سال ياحمد

يهاتیفعالیابیبمنظور ارزشيبوك بهداشت حرفه ا
نشان داد که زینيدر عرصه رشته بهداشت حرفه ايکارآموز

آن ها در طول دوره فیاز مشخص بودن وظاانیدانشجو95%
مشابهت زیمطالعه حاضر نجیو نتا8داشتند تیاظهار رضا

) آورده شده است،2داشته است. همان طور که در جدول (
نشان داد که در مجموع انیدانشجویابیمربوط به ارزجینتا

نیداشتند و همچنتیرضایابیارزوهیشنیاز اانیدانشجو
مقطع نیکه الزم است در اییهاتیتوانسته اند با همه فعال

و قصد افتهیییتوسط پر کردن الگ بوك آشنا،داشته باشند
بردارند. هم نهیزمنیدر ايدوره گام موثرنیدارند در ادامه ا

دیبازخورد اساتیاظهار کردند که در صورتانیدانشجونیچن
و مستمر انجام شود، فرصت ياز الگ بوك بطور دوره ا

کمک اریرفع نواقص موجود خواهند داشت و بسيبرایکاف
و یخواهد بود. در مطالعه انجام شده توسط نجفدهکنن

يدر بخش هاالگ بوكیبا بررس1398همکاران در سال 
از ضرورت و انینشان دادند که دانشجويپرستارینیبال

ابراز دیاساتکنیداشتند، لتیالگ بوك رضاياجراتیاهم
انیروش نسبت به دانشجونیايدر اجرايشتریبتیرضا

قیتحقکیبا انجام 1389و همکاران در سال ی. لطف9داشتند
انیدانشجويریادگیکاربرد الگ بوك بر ریبا عنوان تاث

الگ بوك نمره ينشان دادند که پس از اجرايپرستار
. 10ابدییمشیافزایو مهارتیشناختطهیدر دو حانیدانشجو
دوم، مسالیپر شده در نيپس از ارائه فرم هانیهم چن

از يپاره ادیکه اساتیداشتند که در صورتظهاراانیدانشجو
اختصاص داده و نقاط قوت و طهیحنیوقت خود را به ا

زهیقرار دهند، دانشجو انگیرا مورد بررسانیضعف دانشجو
خواهد داشت و در شیجهت رفع نقاط ضعف خويشتریب
قیبرقرار خواهد نمود. تحقيتريبا استاد ارتباط قونهیزمنیا

و همکاران در سال يشده توسط اشرف محمدانجاممشابه 
و یآموزشیابیه، روش ارزشتحت عنوان آموزش نام1389

کیروش نیدر پرستاران نشان داد که ايبازخوردياستراتژ
نینظر و بالنیکاهش فاصله بلیبوده و به دليروش عملکرد

و یبه اهداف آموزشدنیقادر است به معلم و دانشجو در رس
ین کمک کرده و با کمک آن از دانشجو و استاد بهتر میبال

که توسط يگریمطالعه دنی. همچن11توان بازخورد گرفت
هیاولیابیارزشيبر رو2017مک گراس  و همکاران در سال 

یابینشان داد که ارزشهیاولجیانجام شد، نتایدر علوم پزشک
یمثبتریثتارانیدر طول دوره بر نگرش فراگیابیو ارزشهیاول

.1خواهد بوددیخواهد داشت و مف
نیالگ بوك در ايو اجرایکه طراحيگریمهم ددستاورد

شیتوان به شرکت در جلسات پیمطالعه داشته است را م
شدن در هیدکترا نسبت داد که پس از توجانیدفاع دانشجو

نهیزمنیدر اانیبر نگرش دانشجويادیزریخصوص، تأثنیا
الگ يو اجرایطراحيایاز مزاگریدیکینیداشت و ا

نمونه يدانشجوندیرود. فرایدوره بشمار منیايبرابوك 
يدارازیشود، نیبرگزار منیتوسط وزارتانهیکه سال

و یآموزشيازهایکسب امتنهیدر زميمتعدديهايازمندین
اظهار داشتند که پر کردن فرم انیباشد. دانشجویمیپژوهش
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ها نهیآن ها را در همه زميهاتیتواند فعالیالگ بوك م
نهیزمنیدر ايشتریبزهیکرده و بهتر و با انگیسانبروز ر

بهداشت یگروه مهندسنکهیو با توجه به اندینماتیفعال
ژهیتوجه ونهیزمنینمونه در ايبه پرورش دانشجوزدیطیمح

هدفمند شیجهت پایدارد، لذا دستاورد بزرگیمبذول ميا
رود. یها بشمار متیفعال
با هیمطالعه حاضر  تجربه شرکت کنندگان در درون مادر

شد. الگ بوك نییتبیشغلندهیآيبرايگذارلیعنوان ر
شود اگرچه در یشناخته مینیتکویابیبه عنوان ابزار ارزش

یفرصتجادیو ايتگریشرکت کنندگان به نقش هدااتیتجرب
. دارداشاره یبه اهداف اساسدنیرسيبرايزیبرنامه ريبرا

که توسط برانس  و همکاران در يهم چنانکه در مطالعه ا
ینیبالينقش الگ بوك در رشته هايبر روزین2016سال 

نشان داد که الگ بوك منتج شده از جیانجام شد، نتا
آموزش يبر رویشگرفراتیقادر است تاثکولومیکور
حی. شرکت کنندگان معتقد بوند تصر12داشته باشد رانیفراگ

در حوزه يضروريتهایمورد انتظار و فعالیاساسينقشها
را یو ... فرصت مناسبیپژوهش،یمختلف مانند آموزشيها

از يبتوانند درك بهترانیفراهم کرده است تا دانشجو
فرصت جادیانیکنند. آنان همچندایاز آنها پستمیانتظارات س

عنوان هبازخورد ساختارمند را بافتیو دریشیتامل، بازاند
که در ياز اثرات الگ بوك عنوان کردند. در مطالعه ایکی

دو قیتلفيو همکاران بر روینیرحسیتوسط م1396سال 
انجام يهوشبرانیدانشجويروش الگ بوك و داپز بر رو

شیتواند بر افزایدو روش مقینشان داد که تلفجیشده، نتا
نندهتر کمک کقیعميریادگیمشارکت تسمس، تعامل و 

یآموزشيمستمر در دوره هایابیاستفاده از ابزار ارزش. باشد
رود یکه در آن انتظار میتخصصيمانند دکترایطول

مختلف ينقشهايخود را برايهایبتوانند توانمندانیدانشجو
يمطالعه از منابع مختلف برانیدارد. در اتیرشد دهند، اهم

نشان داد جیالگ بوك استفاده شده است. نتانیتدو
تیمستمر با الگ بوك رضایابیارزشياز اجرارانیراگف

کسب يهدفمند برايگذارلیريبرايداشتند و آن را ابزار
فرصت جادیدانستند. ایمیشغلندهیدر آيضروريمهارتها

هدفمند دو يزیفرصت برنامه رجادیو ایشیبازخورد و بازاند
یتخصصيدوره دکترارانیفراگاتیطبقه حاصل از  تجرب

.بودطیبهداشت مح

تقدیر و تشکر:
یمقاله از مرکز ملنیاسندگانینولهینوسیبد

يماديهاتیجهت حمایآموزش پزشکيراهبردقاتیتحق
: (کد طرحقیتحقنیدر انجام ایعلميهاتیحمايدر راستا
.را دارندی) کمال تشکر و قدردان981367

تضاد منافع:
هیچگونه تعارض و تضاد  منافع ندارد.این مقاله 
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