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 چكیده

های دانشجویان، کارورزان و دستیاران رشته پزشکی ها به عنوان ابزاری برای ثبت و ارزیابی فعالیتبوک: به طور سنتی، الگ مقدمه

مند شود. استفاده از الگ بوک در آموزش دانشجویان پزشکی کامالً بررسی نشده است. در مطالعه حاضر به مرور نظاماستفاده می

 شکی پرداخته شد. مطالعات انجام شده در زمینه الگ بوک در آموزش پز

بر کاربرد تحلیل )پریزما( افر ومنظم  وریمر تمقاال ارشگز درترجیحی  اردموبراساس مند : مطالعه حاضر یک مرور نظامهامواد و روش

، کتابخانه Medliness ،Embaseهای ، در پایگاه داده1399دی ماه  10تا تاریخ  جستجوالگ بوک در آموزش پزشکی است. 

Cochrane ،Web of Science  وScopus دوره دستیاری"، "آموزش پزشکی"، "الگ بوک "معادل انگلیسی  با کلمات کلیدی" ،

مطالعه، کشور، نام نویسندگان، سال  شد. در مقاالت انتخاب شده انجام "دانشجویان دستیاری "و "دانشجویان پزشکی"، "آموزش عملی"

 حدودیت مطالعه و نتیجه گیری کلی استخراج شد. مطالعه، مبوک، طراحی آموزشی، نوع الگ رشته 

 مطالعه وارد سنتز کیفی شدند. تنوع روش مطالعات مانع انجام سنتز 11، تعداد بررسیمقاله مورد  23در مطالعه حاضر از بین  :هایافته

مطالعات مورد بررسی ما استفاده از  مورد از 5مطالعه( انجام شده بود.  4متاآنالیز شد. بیشترین تعداد مقاالت در دانشجویان جراحی )

مورد از مطالعات به بررسی نقش الگ بوک در ارزیابی دانشجویان پرداخته بودند. مابقی  7های آنالین را گزارش کردند. تعداد الگ بوک

ر مطالعات، نیاز به های اصلی اذعان شده دمطالعات مقبولیت الگ بوک را برای دانشجویان و اساتید بررسی کرده بودند. از محدودیت

ها و مشکالت مربوط به حضور یک ناظر برای تایید صحت اطالعات، نیاز به منابع زمانی و مالی برای اجرای درست برنامه ثبت فعالیت

 ها بوده است.آوری دادهجمع

تر به مفهوم آن در ارزیابی مرور مطالعات نشان داد که زمینه تحقیقی در مورد کاربرد الگ بوک در آموزش پزشکی بیش :نتیجه گیری

ها دهند. با این حال از نظر مقبولیت و قابل اعتماد بودن دادهیادگیری دانشجویان اشاره دارد که در اکثر موارد کارایی آن را نشان می

 ها در بین مطالعات اختالف نظرهای زیادی وجود دارد. بسته به روش استفاده از الگ بوک
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 مقدمه

پزشکی یک هنر بالینی است. دانشجویان پزشکی باید 

اهمیت دیدن، تجربه و تمرین این هنر را در محیط بالینی 

درک کنند. برای توسعه تخصص بالینی ضروری است که 

فت کنند و بتوانند به ای دریافراگیران تجربیات یکپارچه

های بالینی تمرین های خود را در محیططور مکرر آموخته

کنند. اما کیفیت آموزش بالینی به تعداد و نوع بیماران و 

همچنین تخصص آموزشی مدرس بالینی بستگی دارد. 

آید. بنابراین، تنوع زیادی در تجربه کارآموزان بوجود می

ستانداردهای آموزشی، برای اطمینان از کیفیت سازگار و ا

دفترچه الگ بوک در آموزش بالینی گنجانده شده است. 

اند الگ بوک که از آن به عنوان کارنامه عملکرد نیز یادکرده

ناپذیر از آموزش پزشکی در تمام سطوح (، بخشی جدایی1)

آل حرفه پزشکی و پیراپزشکی است. الگ بوک ابزاری ایده

هم بالینی و ایجاد است که با برجسته کردن اهداف م

فرصتی برای دریافت بازخورد از دانشجو، دانشجویان 

کند و به سنجش میزان یادگیری پزشکی را راهنمایی می

های دقیق الگ (. عالوه بر این، داده2کند )آنها کمک می

های آموزشی برای شناسایی توانند توسط برنامهها میبوک

به یادگیری خال موجود در برنامه درسی و بهبود تجر

ها غالباً به دانشجویان استفاده شوند. متأسفانه الگ بوک

شوند؛ در نتیجه استفاده طور نامناسب طراحی می

(. غالباً 3رسد )دانشجویان و موسسات از آنها به حداقل می

از الگ بوک به عنوان نشانگر جایگزین برای سنجش میزان 

ناامیدی شود که منجر به حضور دانشجویان استفاده می

های سنتی نیاز به چندین شود. الگ بوکدانشجویان می

ها، اتاق عمل ها، بخشامضا را برای تأیید حضور در کلینیک

-و غیره را برای سنجش میزان حضور دانشجو استفاده می

(.  اگرچه از الگ بوک به عنوان جایگزینی برای 4کنند )

ما در شود، ابازخورد مناسب اساتید ناظر استفاده نمی

توان به صورت طراحی و استفاده مناسب، از الگ بوک می

عنوان ابزاری توسط ناظران استفاده کرد تا بازخورد 

داری را به کارآموزان ارائه دهند. طراحی و متفکرانه و معنی

استفاده از الگ بوک در محیط پزشکی باید به ابزاری 

بیمار تبدیل شود که اهمیت کیفیت و نه مقدار تعامالت با 

کند و فرصتی را برای به دست آوردن را برجسته می

(. الگ 2کند )دار از نظارت بالینی فراهم میبازخورد معنی

طریق برای دانشجویان و نظام آموزش پزشکی  3بوک از 

موثر است: الگ بوک ابزاری برای ارزیابی مداوم یادگیری 

الگ بوک تعامل فوری و  ،های کوچک دانشجویی استگروه

کند و یک مداوم بین مدرسان و دانشجویان را تشویق می

-های یادگیری ارائه میچرخه بازخورد برای ارزیابی فعالیت

های آنها، (. از گذشته، به دلیل تنوع مسئولیت5دهد )

های عملی و مشارکت کم دانشجویان و اساتید، پیچیدگی

ارزیابی عملکرد عملی دانشجویان پزشکی دشوار بوده است 

-گ بوک ابزاری است که ما را قادر به ارزیابی این تجربه.ال

سازد. با های دانشجویان از برخورد با بیماران مختلف می

این حال استفاده از این ابزار به اندازه کافی مورد مطالعه 

(. مطالعاتی که به بررسی استفاده از 6قرار نگرفته است )

اجماع نظر در  اند نیز بهالگ بوک در محیط بالینی پرداخته

های آموزشی براساس الگ نامهمورد نحوه صحیح اجرای بر

با وجود مزایای ذکر شده در پیشینه پژوهش اند. نرسیده بوک

استفاده از الگ بوک در آموزش پزشکی، تاثیر واقعی این ابزار 

بر آموزش دانشجویان به خوبی اشاره نشده است. پس در این 

ر مطالعات انجام شده در حوزه مطالعه بر آن شدیم تا به مرو

  استفاده از الگ بوک در آموزش پزشکی بپردازیم.

 

 مواد و روش ها

 اردموبراساس مند مطالعه حاضر یک مرور نظام

تحلیل افر ومنظم  وریمر تمقاال ارشگز درترجیحی 

در  بر کاربرد الگ بوک در آموزش پزشکی است.)پریزما( 

در تنظیم مطالعات  که غالباً  PICOطب بالینی، از روش
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( Pبراین اساس جمعیت ) .شودمند استفاده میمروری نظام

های مختلف و دانشجویان شامل دانشجویان پزشکی در رده

دستیاری بود. این دانشجویان باید در معرض استفاده از 

الگ بوک برای ثبت عملکردشان قرار گرفته باشند. نتایج و 

به عنوان افزایش پیامدهای مورد نظر در این مطالعه 

های کار عملی یا یادگیری در نظر گرفته شد.  براین مهارت

اساس کلمات کلیدی مورد استفاده در این مطالعه مشخص 

، "آموزش پزشکی"، "الگ بوک "شد. این کلمات شامل 

  "دانشجویان پزشکی"، "آموزش عملی"، "دوره دستیاری"

تا جو جستدر نظر گرفته شد.  "دانشجویان دستیاری "و

، 2020دسامبر سال  31یا همان  1399دی ماه  10تاریخ 

، کتابخانه   MEDLINE  ،Embaseدر پایگاه داده های 

Web of Science  وScopus  انجام و پایگاه داده های

. مطالعاتی که به زبان انگلیسی در مورد استفاده از الگ شد

بوک در آموزش پزشکی در مجالت معتبر منتشر شده 

  ANDاستراتژی سرچ با به کار بردن مد نظر ما بود.  بودند،

برای ترکیبات مختلف از کلمات کلیدی  ORو 

"Logbook", "Medical Education", 

"Residency Course", "Practical Training", 

"Medical Students", "Evaluation" and 

"Resident Students"   .بود 

ه مقاالت مشخص دو نفر از محققان عناوین و چکید

شده در جستجو را به صورت مستقل بررسی کردند و 

برای درج  مقاالت مرتبط را براساس عنوان و چکیده

احتمالی انتخاب کردند. سپس متن کامل این مقاالت را 

برای بررسی بیشتر مطالعه کردند تا با شرایط ورود به 

مطالعه تطابق دهند. شرایط ورود به مطالعه شامل: زبان 

گلیسی، انتشار در مجالت معتبر )حذف ادبیات خاکستری ان

از مطالعه(، مطالعات در مورد پزشکان یا پزشکان تحت 

های مرتبط پیراپزشکی و دندانپزشکی بود. آموزش و رشته

ما مقاالتی را که متن کامل آنها در دسترس نبوده و 

حذف  بودند،مقاالتی که در جلسات کنفرانس منتشر شده 

لعاتی که به صورت نامه به سردبیر یا گزارش کردیم. مطا

وارد نشدند. در مواردی  نیز در لیست مطالعات کوتاه بودند

که بین دو محقق مسئول جست و جو مقاالت اختالف نظر 

وجود داشت، مسئله از طریق بحث در حضور نفر سوم حل 

 شد تا به اجماع برسند.و فصل می

متناسب با ها از هر مطالعه برای استخراج داده

ها برای معیارهای ورود، فرمی را تهیه کردیم. استخراج داده

هر مطالعه به طور مستقل توسط دو نویسنده انجام شد و 

اختالف نظر توسط نویسنده سوم برطرف شد. متغیرهای 

اول، سال های مطالعات شامل نام نویسنده استخراج داده

، طراحی بوکآموزشی، نوع الگ مطالعه، کشور، رشته 

گیری کلی بود. پس از مطالعه، محدودیت مطالعه و نتیجه

ها، فرصت ها و چالش های استفاده از الگ استخراج داده

بوک توسط هر مقاله را بررسی، بحث و طبقه بندی کردیم. 

های استخراج شده را مجددًا متعاقباً، یکی از محققان داده

 ه بندی کند.مرور کرد تا در صورت امکان مقاالت را دست

های نظر به اینکه مطالعات ارزیابی شده، طراحی

متفاوتی داشتند و تعدادی از مطالعات کیفی بودند، از 

 MERSQI (Medical Education ابزارهای

Research Study Quality Instrument)  و مقیاس

کیفیت مطالعات کیفی جهت ارزیابی کیفیت مطالعات 

کمی با استفاده از ابزار  استفاده شد. کیفیت هر مطالعه

 .( ارزیابی شدMERSQIتحقیق مطالعه آموزش پزشکی )

ابزار برای ارزیابی مطالعات آموزشی کمی طراحی شده این 

-می 18تا   5است. نمره کلی این ابزار برای مطالعات از 

باشد.  طراحی مطالعه فقط مقطعی یا پس آزمون تک 

آزمون تک  ، آزمون پیش آزمون و پس (نمره 1)گروهی

 2)، آزمایش کنترل شده بدون گروه (نمره 5/1)گروهی 

گیری )تعداد نمونهنمره(.  3)دو گروه یا تصادفی نمره(،

هر یک مرکز نیم نمره و نمره((،  5/1)گیری مراکز نمونه
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-میزان پاسخگویی افراد وارد مطالعه شده در مقایسه با داده

زیابی توسط ، نوع داده )ارنمره( 5/1)های آنالیز شده 

 3)گیری عینییا اندازهنمره(  1) کننده در مطالعهشرکت

 1) اعتبار ابزار ارزیابی )روایی و پایایی مناسب نمره(،

تجزیه  نمره(، 1) و روابط با متغیرها نمره( 1)محتوا نمره((، 

 5/1)و پیچیدگینمره(  1)ها )مناسب بودن و تحلیل داده

، نمره(( 1)ظرات ، دانش نتایج )رضایت / نگرش / ن ونمره( 

و پیامد نمره(  2)رفتارها نمره(،  5/1)مهارت 

مطالعات با جمع نمره(.  3) های بهداشتیبیماری/مراقبت

(. در زمینه 7شدند)میدر مطالعه وارد  10نمره باالتر از 

مطالعات کیفی، چهار معیار برای ارزیابی تحقیقات کیفی به 

گیرد: اعتبار ، قابلیت می ای مورد استفاده قرارطور گسترده

 (.8) اطمینان، تأییدپذیری و قابلیت انتقال

 یافته ها

مطالعه در بررسی عنوان و  149در مطالعه حاضر، تعداد 

مطالعه در مرحله اول از مطالعه  86. چکیده انتخاب شدند

مورد ارتباط  57 ،مورد تکراری بودند 24خارج شدند که 

نامه به سردبیر منتشر شده  مورد نیز به صورت 5 ،نداشتند

بودند. مطالعات منتخب وارد مرحله بررسی کامل متن 

مطالعه  23شدند و براساس شرایط ورود به مداخله تعداد 

پس از حذف مطالعات با کیفیت   .(1انتخاب شد )نمودار 

مورد( براساس معیارهای بررسی کیفیت مطالعه و  8پایین )

 4) ها داشتندش دادهحذف مطالعاتی که نواقصی در گزار

( وارد سنتز کیفی ما 19-9مطالعه ) 11تعداد  مورد(، 

 شدند.

 

فلوچارت پریزما در جست و جوی مقاالت :1نمودار   



 
 

 

و همکاراندکتر رضا اخوان    

 

 1400 پاییز، 79 ، شماره24دوره ، فصلنامه كمیته تحقیقات دانشجویی                                                                                                      80

، با توجه به تنوع نوع مطالعات امکان 1طبق جدول 

انجام سنتز متاآنالیز وجود نداشت. بیشترین تعداد مقاالت 

جام شده بود. آموزش مطالعه( ان 4در دانشجویان جراحی )

پزشکی عمومی و آموزش پزشکان عمومی نیز در دو مطالعه 

مطالعه  2بررسی شده بود. در رشته دندان پزشکی نیز 

های انجام شده بود. مطالعات در مورد دستیاران سایر رشته

تخصصی کمتر بوده است. قالب مطالعات به صورت مقطعی 

به تجربی در دو مطالعه( انجام گرفته بود. مطالعات ش 6)

اما با توجه به استفاده روتین از الگ  .مورد انجام گرفته بود

ها در مراکز آموزشی این روش پژوهش در مورد الگ بوک

های سنتی طرفدار کمی در بین محققین دارد. بوک

های جدید مطالعات نیمه تجربی برای بررسی الگ بوک

در و همکاران  Chengآنالین همچنان که در مطالعه 

مورد از  7. تعداد (11)انگلستان استفاده شد، کاربرد دارد

مطالعات به بررسی نقش الگ بوک در ارزیابی دانشجویان 

-مورد از مطالعات، استفاده از الگ بوک 5پرداخته بودند. 

های آنالین را گزارش کردند. مابقی مطالعات مقبولیت الگ 

ودند. از بوک را برای دانشجویان و اساتید بررسی کرده ب

های اصلی اذعان شده در مطالعات، نیاز به حضور محدودیت

یک ناظر برای تایید صحت اطالعات، نیاز به منابع زمانی و 

ها و مشکالت مالی برای اجرای درست برنامه ثبت فعالیت

ها بوده است.آوری دادهمربوط به جمع

 مطالعات شامل شده در مرور سیستماتیک: 1جدول 

 ای مطالعههچالش جه گیری كلینتی *كیفیت
طراحی 

 مطالعه
 كشور رشته نوع الگ بوک

سال 

 مطالعه

نام نویسنده 

 اول

11 

های بالینی الگ بوک ثبت فعالیت

تواند ابزاری بصورت آنالین می

موثر برای ثبت، ارزیابی و نمایش 

دستاوردهای دانشجویان به عنوان 

های بهبود کیفیت بخشی ازبرنامه

 باشد.

ه حضور یک نیاز ب

ناظر برای تایید 

 صحت اطالعات

ای مشاهده

 نگرگذشته
 الگ بوک آنالین

دستیاری 

 بیهوشی
 Barbieri 2015 ایتالیا

 تایید شد

ها امکان استفاده از الگ بوک

دهد و پذیری خوبی را نشان می

آموزش صالحیت گرا را پرورش 

 دهد.می

نیاز به منابع زمانی و 

مالی برای اجرای 

نامه ثبت درست بر

 هافعالیت

 الگ بوک کیفی

دستیاری 

داخلی و 

جراحی 

 عمومی

 Schick 2019 آلمان

 تایید شد
مقبولیت بسیار باالی الگ بوک 

 مورد بررسی در کشور آلمان

نیاز به اصالحات 

 هاکلی الگ بوک
 الگ بوک کیفی

دستیاری 

گوش حلق و 

 بینی

 Offergeld 2020 آلمان

14 

عملکرد  استاندارد سازی نظارت بر

دانشجویان، حسابرسی و بررسی 

عملکرد برای هر دو کارآموز و 

دستیاران در تخصص تنفس و 

 ها.سایر تخصص

کارکر نرم افزار کمتر 

از حد مطلوب بوده 

تواند به است که می

دلیل عدم نظارت 

 اساتید باشد.

 تجربینیمه

الگ بوک آنالین 
pulmonary 

passport 

دستیاران فوق 

تخصص 

های بیماری

 ریوی

 Cheng 2020 انگلستان

 تایید شد

دانشجویان الگ بوک الکترونیکی 

را مفید دانستند و از آن راضی 

 بودند

عدم امکان بررسی 

 کمی
 الگ بوک آنالین کیفی

دانشجویان 

 پرستاری
 Viseskul 2019 تایلند

13 
استفاده از الگ بوک برای سنجش 

 عملکرد و یادگیری دانشجویان

 عدم وجود گروهی

 جهت مقایسه نتایج
 الگ بوک نگرگذشته

دستیاران 

 جراحی
 Coventry 2020 استرالیا
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 ای مطالعههچالش جه گیری كلینتی *كیفیت
طراحی 

 مطالعه
 كشور رشته نوع الگ بوک

سال 

 مطالعه

نام نویسنده 

 اول

10 
های آنالین مقبولیت الگ بوک

 اندای را نشان دادهگسترده

عدم وجود گروهی 

 جهت مقایسه نتایج

بررسی 

 مقطعی
 الگ بوک آنالین

پزشکان و 

 جراحان
 Gondal 2020 پاکستان

10 

آوری شده از اطالعات جمع

های الگ بوک جراحی یستمس

 باید با احتیاط استفاده شود.

مشکالت مربوط به 

 هاجمع آوری داده

بررسی 

 مقطعی
 الگ بوک آنالین

دانشجویان 

 بخش جراحی
 Svendsen 2019 نروژ

10 
دیدگاه اساتید در خصوص الگ 

 بوک مثبت تر از دانشجویان بود

عدم وجود گروهی 

 جهت مقایسه نتایج

بررسی 

 مقطعی
 بوک الگ

آموزش 

 پرستاری
 نجفی 2017 ایران

14 

بین نمره نهایی ترم دانشجویان و 

نظر آنها در مورد ارزیابی الگ بوک 

رابطه مثبت و معناداری وجود 

 داشت.

بخشی از دانشجویان 

نظر مثبتی در مورد 

الگ بوک نداشتند 

که علت آن باید 

 ارزیابی شود

توصیفی 

 مقطعی
 ولی زاده 2020 ایران دندانپزشکی الگ بوک

13 

استفاده از الگ بوک ارزیابی 

دهد و موجب تری را ارائه میعینی

 رضایت بیشتر دانشجویان می شد.

نیاز به مطالعات 

بیشتر در این زمینه 

و همچنین تجدید 

های نظر در برنامه

درسی دندانپزشکی 

 دارد.

 ترابی 2013 ایران دندانپزشکی الگ بوک تجربینیمه

 تایید کیفیت مطالعه کیفی یا MERSQIنمره *

 

بحث
در مطالعه حاضر به مرور مقاالت در مورد کاربرد الگ 

بوک در آموزش پزشکی پرداخته شد. مرور مطالعات نشان 

داد که زمینه تحقیقی در مورد کاربرد الگ بوک در آموزش 

پزشکی بیشتر به مفهوم آن در ارزیابی یادگیری دانشجویان 

 Barbieriدادیم، در مطالعه  ننشا اشاره دارد. همانطور که

و همکاران استفاده از الگ بوک در دستیاران رشته بیهوشی 

مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه مذکور نشان داد 

های آنالین ابزاری مفید برای ثبت و ارزیابی الگ بوک

های بالینی انجام شده توسط هر دستیار در حین فعالیت

(. در 9ه بیهوشی است )آموزش دستیاری در زمین

و همکاران روی دانشجویان سال آخر   Schickمطالعه

اندازی شان کامال عملی بوده، راهآموزش پزشکی که دروس

ها با الگ بوک را در چند مرکز سیستم ثبت فعالیت

آموزشی بررسی کردند. دانشجویان پزشکی در سال عملی 

اشند و ناظران ای را داشته بباید توانایی انجام وظایف حرفه

 یباید این وظایف را به آنها محول کنند. در این مطالعه

-های حرفهآزمایشی، برنامه درسی مبتنی بر مفهوم فعالیت

های داخلی و جراحی عمومی در ای قابل اعتماد در رشته

چهار بیمارستان اجرا و ارزیابی شد. در این مطالعه تعداد 

ر چهار پزشک ناظر د 17دانشجوی پزشکی و  37

بیمارستان دانشگاهی آلمان برای یک دوره سه ماهه در 

های مطالعه شرکت کردند. برای اهداف ارزیابی، مصاحبه

تلفنی انجام داده شد و به دنبال تجزیه و تحلیل محتوای 

ها آموزش کیفی نتایج نشان داد که استفاده از الگ بوک

 Pulmonary (.10) دهد.گرا را پرورش مییتصالح

passport (PP یک الگ بوک آنالین برای دستیاران )

های پیشرفته است های تنفسی با قابلیتمتخصص بیماری

که شامل تجزیه و تحلیل خودکار برای ارائه معیارهای اصلی 
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عملکرد و تعامالت درون پلتفرمی با اساتید است. در مطالعه 

ارزیابی سرویس الگ بوک آنالینی در انگلستان، از 

های آنالین پیش از اجرا و پس از پیاده سازی در نظرسنجی

های بین کارآموزان و اساتید همراه با تجزیه و تحلیل داده

های تنفسی، برای ثبت شده در الگ بوک آنالین بیماری

ها، آموزش، ارزیابی و ارزیابی تأثیر این سرویس بر ثبت داده

،  2019تا  2017تضمین کیفیت استفاده شد. از آگوست 

های تنفسی واجد شرایط تخصص بیماری اندستیار 95٪

در دو بیمارستان آموزشی بهداشتی   PPاستفاده از 

معیارهای  PP نتایج نشان داد که انگلستان شرکت کردند.

ارزیابی دانشجویان و تعداد دفعات بازخورد  عملکردی

(. آموزش های جراحی 11اساتید را بهبود داده است )

های اخیر تغییرات قابل توجهی سال عمومی در استرالیا در

های و همکاران، داده Coventryداشته است. در مطالعه 

های جراحی انجام شده توسط الگ بوک در مورد روش

کارآموزان جراحی عمومی استرالیا در بازه زمانی فوریه 

بررسی شد. کارآموزان جراحی  2017تا فوریه  2008

عمومی اساسی و های جراحی عمومی استرالیا فعالیت

های تخصصی از جمله دهند، اما روشپیشرفته را انجام می

اقدامات زایمان و ارتوپدی که ممکن است در شرایط 

بحرانی مانند حوادث طبیعی مورد نیاز باشد را معموال انجام 

دهند که در این مطالعه با استفاده از الگ بوک نمی

(. 12) یادگیری کارآموزان در این زمینه سنجیده شد

های الکترونیکی برای بهبود کیفیت و استفاده از الگ بوک

(. هدف از مطالعه 13کارایی آموزش مورد نیاز است )

Viseskul  و همکاران توسعه و ایجاد یک الگ بوک

-الکترونیکی برای نظارت بر پیشرفت دانشجویان دکترا بین

المللی بود. در مطالعه آنها مراحل ایجاد الگ بوک 

 یدانشجوی دکترا 27نیکی شرح داده شده است. الکترو

المللی در دانشکده پرستاری یک دانشگاه در تایلند به بین

ماه از الگ بوک الکترونیکی استفاده کردند و به  3مدت 

های کیفی نقاط قوت و دهندگان بازخورد دادند. یافتهتوسعه

مزایای الگ بوک الکترونیکی و همچنین مشکالت و موانع 

ت کرد. در پایان، دانشجویان الگ بوک الکترونیکی را را ثب

مفید دانستند و از آن راضی بودند. استفاده گسترده از این 

الگ بوک الکترونیکی ابتکاری باید برای نظارت بر پیشرفت 

 (.13مطالعه دانشجویان استفاده شود )

در مجموع از  و همکاران،   Offergeldدر مطالعه 

های ثبت شده ملی ز تمام بخشاستاد دانشگاه ا 165

ORL (Otorhinolaryngology ) خواسته شد تا با

ای در بررسی کیفیت استفاده از مرحله 2استفاده از ارزیابی 

 77الگ بوک توسط . این طرح الگ بوک شرکت کنند

دانشجوی  24از میان  شد و مدرس به طور کلی ارزیابی

که با آنها تماس های فرایبورگ و درسدن سال آخر دانشگاه

تجزیه و  الگ بوک را ارزیابی کردند.نفر  16گرفته شد، 

تحلیل نشان داد که الگ بوک مورد استفاده در سطح کشور 

را در سراسر آلمان مورد پذیرش استادان و دانشجویان 

پیدا از اهداف مهم یادگیری باید تغییر  یبا این حال مقداراست. 

 (.14قرار گیرد. ) استفادهرد های جدید موتا در نسخه کند

تعیین بازخورد اساتید در مورد نقش الگ بوک در  

نظارت بر کارآموزان پزشکی و جراحی عمومی، تقویت رابطه 

اساتید و ناظران و بهبود محیط کلی آموزش تحصیالت 

تکمیلی در کالج پزشکان و جراحان پاکستان بررسی شد. 

به عنوان واسطه های الکترونیکی را اساتید الگ بوک

کنند. به مفیدی برای نظارت بر آموزش و بهبود آن بیان می

ای را های آنالین مقبولیت گستردهرسد الگ بوکنظر می

و Svendsen ی توسط ا(.  در مطالعه15ند )انشان داده

های آنالین همکاران  که به ارزیابی کیفیت الگ بوک

ورودی پایگاه جراحی پرداختند. سه هزار و صد شصت و نه 

شرکت کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  35داده از 

از ورودی ها با منابع انسانی مطابقت  ٪2/62از این مقدار ، 

بیش از حد  ٪9/26موارد نزدیک و  ٪4/10داشتند ، 
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از منابع انسانی مورد بررسی  ٪7/20گزارش شده بودند. 

ده از آوری شکمتر گزارش شده بودند. اطالعات جمع

های الگ بوک جراحی باید با احتیاط استفاده شود سیستم

و باید تالش زیادی شود تا اطمینان حاصل شود که 

های قابل های الگ بوک مورد استفاده، دادهسیستم

(.  بغیر از رشته پزشکی، در 16دهند )اطمینانی را ارائه می

پزشکی نیز های مرتبط پیرا پزشکی و دندانسایر رشته

های عملی متفاوتی شجویان موظف به یادگیری فعالیتدان

های هستند. الگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه

ها، در ساس یافتهاگردد. برارزشیابی بالینی محسوب می

تر از مجموع دیدگاه اساتید در خصوص الگ بوک مثبت

 دانشجویان بود؛ اما از آنجایی که الگ بوک بایستی برطرف

ای یادگیری دانشجویان باشد، بازنگری در کننده نیازه

 (.17محتوی آن به طور مستمر امری ضروری است )

گرچه الگ بوک ابزاری مفید در یادگیری و ارزیابی 

دانشجو است، اما استفاده از آن در آموزش دانشجویان دوره 

پزشکی کامالً بررسی نشده است و تعداد مطالعات دندان

   (.18شود )کمی را شامل می

 60در مطالعه توصیفی مقطعی ولی زاده و همکاران، 

دانشجوی دندانپزشکی بررسی شدند. اطالعات از طریق یک 

پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش اطالعات 

دموگرافیک، سواالت ارزیابی الگ بوک و یک سوال باز در 

مورد پیشنهادات بررسی شد. روایی پرسشنامه توسط 

شد. پایایی پرسشنامه با استفاده اعضای هیئت علمی تأیید 

تأیید شد. در نهایت  8/0از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 

بین نمره نهایی ترم دانشجویان و نظر آنها در مورد ارزیابی 

الگ بوک رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین 

بین نمره ارزیابی الگ بوک و تجربه عدم استفاده از الگ 

 (.19زش رابطه وجود داشت )بوک در دوره آمو

همانطور که در مطالعات متعدد اشاره شد، پیشرفت 

توان از های تخصص پزشکی را میپزشکان و دستیاران دوره

(.  9) های آنالین بررسی کردطریق استفاده از الگ بوک

آنچه از آن به عنوان آموزش در سال آخر در نظام آموزش 

شود، شامل آموزش میهای اروپایی یاد پزشکی برخی کشور

های عملی در سال آخر تحصیل دانشجویان پزشکی فرآیند

باشد. با این حال،  در حال حاضر دانشجویان را برای می

انجام مستقل فعالیت های حرفه ای پزشکی پس از فارغ 

سیستم فعلی صدور مجوز   (.10) کندالتحصیلی آماده نمی

ه پر کردن الگ نیاز اجباری ب 2013پزشکی آلمان از سال 

داند.  یک ها برای دانشجویان سال آخر را الزامی میبوک

الگ بوک مخصوص برای سال عملی توسط انجمن ملی 

در سال ( Otorhinolaryngology) گوش و حلق و بینی

های ، که از آن زمان در تمام بیمارستانایجاد شد 2012

آموزشی دانشگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار 

ها به طور جهانی برای نظارت و (. الگ بوک15گرفت )

شود. با این حال، ارزیابی کارآموزان جراحی استفاده می

هایی در کشورهای کم کیفیت و دقت چنین الگ بوک

ها توسط هر درآمد ضعیف بررسی شده است. الگ بوک

شوند و جزئیات هر عمل کارآموز جداگانه نگهداری می

دهند و نقش آنها در طول عمل را یجراحی را که انجام م

این محدود به رشته پزشکی نیست؛ (. 17کنند )ذکر می

یکی از مسایل مهم در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری 

ارتقاء کیفیت آن است که مستلزم ارزشیابی مستمر است. 

الگ بوک در دانشجویان پرستاری نیز مورد توجه بوده 

 است. 

 نتیجه گیری

ور مطالعاتی که به الگ بوک پرداخته براساس مر

های واضح و آموزش مناسبی در بودند، باید دستورالعمل

، های آنالینمورد آن ارائه شود، خصوصا در مورد الگ بوک

. سیستم الگ بوک باید کاربرپسند باشد و این امر مهم است

فقط در صورت لزوم گسترده باشد. سرانجام، تنها در حضور 

ش کافی فناوری اطالعات، دیجیتالی نگه تجهیزات و آموز
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شود.  در گروهی از مطالعات داشتن الگ بوک توصیه می

که به بررسی مقبولیت و اعتماد پذیر اطالعات الگ بوک 

پرداخته بودند نکات مهمی وجود دارد. باید مطالعاتی انجام 

ها اطمینان حاصل شود شود تا از صحت اطالعات الگ بوک

بوجود آید. یکی از این  آنیگیری و یا روشی برای پ

های جراحی قابل اجرا است، تعیین پیشنهادات که در بخش

ها با شرح عمل صحت اطالعات الگ بوک با تطبیق داده

جراحی نگارش شده توسط پزشک یا پرسنل اتاق عمل 

 امکان پذیر خواهد بود. 

 تضاد منافع
اد دارند که هیچگونه تضنویسندگان این مقاله اعالم می

 منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.

 

 تشكر و قدردانی

بدینوسیله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

 به دلیل همکاری در راستای انجام این مطالعه "پیمانیه"

 گردد.تشکر و قدردانی می

 

این مطالعه بدون هیچگونه منابع مالی از  :حمایت مالی

 ه استنهاد یا موسسه خاصی صورت گرفت

 

 

 مرور که مطالعه نوع به توجه با مالحظات اخالقی:

 اخالقی پژوهش، مالحظات این در باشدمی مندنظام

و  منابع از استفاده در علمی امانتداری و ندارد موردی

اصول اخالقی در نگارش متون علمی رعایت شده 

 است.
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Abstract 

Introduction: Traditionally, logbooks are used as a tool to record and evaluate the activities of 

students, interns and medical assistants. The use of logbooks in the education of medical students has 

not been fully explored. In the present study, a systematic review of studies was conducted in the 

field of logbook in medical education. 

Materials and Methods: The present study is a systematic review of the use of logbooks in medical 

education. Searching was conducted until January 1, 2021, in Medline, Embase, Cochrane Library, 

Web of Science and Scopus databases with keywords "logbook", "medical education", "residency", 

"practical training", "Medical students" and "Resident students". In the selected articles, authors' 

names, year of study, country, field of study, type of logbook, study design, study limit and general 

conclusion were extracted. 

Results: In the present study, out of 23 articles reviewed, 11 studies were included in qualitative 

synthesis.Variety of study methods prevented quantitative meta-analysis. The highest number of 

articles was done in surgical students (4 studies). Five of our studies reported the use of online 

logbooks. Seven studies examined the role of logbooks in student assessment. The rest of the studies 

examined the acceptability of the logbook for students and faculty. The main limitations 

acknowledged in the studies were the need for an observer to verify the information, the need for 

time and financial resources to properly implement the activity registration program, and the 

problems associated with data collection. 

Conclusion: A review of studies showed that the field of research on the use of logbooks in medical 

education further refers to its concept in assessing student learning, which in most cases show its 

effectiveness. However, there are many differences between studies in terms of acceptability and 

reliability of data depending on the method of using logbooks. 

 

Keywords: Logbook, Medical Education, Residency Course, Practical Training, Medical Students, 

Residency Students. 

 


