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  چكيده
آموزش است و بازخورد معنادار و  يسالمت، هدف اساس علوم يها رشته انيدر دانشجو ينيبال يها تيصالح جاديتوسعه و ا: مقدمه
 اني، توسط دانشجو"بازخورد درك شده" يمطالعه بررس نيهدف ا. است يبه اطالعات سازنده ضرور رندگانيادگي يابيدست يبرا سازنده
  .اصفهان بود يعلوم پزشك اهدانشگ ييماما

نشگاه دا 7ترم  ييماما يكارشناس انيدانشجو از نفر 25 يبر رو 1392-93 يليدر سال تحص ،يمقطع - يفيمطالعه توص نيا: ها روش
ساخته استفاده  اطالعات از پرسشنامه محقق يآور جهت جمع. ديانجام گرد ،انتخاب شدند ياصفهان كه به صورت سرشمار يعلوم پزشك

 بياستفاده شد و ضر ييو ماما يان رشته آموزش پزشكنظر صاحبو  دياز نظر اسات امهپرسشن يمحتوا و صور ييروا نييجهت تع. شد
، 5=شهيهم( ييتا 5 كرتيل اسيپرسشنامه از مق در .محاسبه شد) 86/0(كرونباخ  يآلفا بيفاده از ضرپرسشنامه با است ييايپا
در ) 4(مورد انتظار باالتر از حدوسط و برابر نيانگيم پژوهش نيدر ا .استفاده شد) 1=، هرگز2=، بندرت3=اوقات ي، گاه4=تراوقات شيب

  .استفاده شد Anova و رهيتك متغ tآزمون  ،يفيتوص يآمار يها وناز آزم داده ها ليو تحل هيجهت تجزنظر گرفته شد، 
بازخورد درك شده  نيانگيشد، نمره م ليتكم يدرس و مرب كيبه تفك ييماما يدانشجو 24پرسشنامه توسط  180در مجموع : نتايج

ارائه  يها مهارت طهو در حي) 71/3±55/0(ارائه بازخورد وهيش طه، در حي)69/3±66/0(بازخورد يمحتوا طهيدر ح ان،يتوسط دانشجو
تفاوت  فوق يها طهيدر ح در دروس مختلف ان،يبازخورد درك شده توسط دانشجو نيانگيم مرهن. نمره بود 5، از )94/3±67/0(بازخورد 
  .نداشت يمعنادار
در حد مطلوب و مورد ) ازخوردارائه ب يها و مهارت وهيمحتوا، ش( طهيح 3نشان دادكه، اصول ارائه بازخورد در هر  جينتا: گيري نتيجه

و آموزش  ييارائه بازخورد در رشته ماما تيدر مورد اهم ينيبال دياسات يآگاه شيكه، با افزا شود يم هيتوص نيبنابرا. شود ينم تيانتظار رعا
  .كمك نمود ييماما ينيآموزش بال تيفيارائه بازخورد به آنان، به ارتقاي ك حيصح يها وهياصول و ش

  
  ينيتكو يابيارزش ،ييآموزش ماما ،ينيآموزش بالباز خورد درك شده، بازخورد، : كليديهاي  واژه

  580 تا 571 ):7(14؛ 1393 مهر/ در علوم پزشكيآموزش مجله ايراني 
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 ،يآموزش پزشك قاتيمركز تحق ،يگروه آموزش پزشك ،)اريدانش( يحقان بايفردكتر 
، )haghani@edc.mui.ac.ir. (اصفهان، ايران اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك

 يدانشگاه علوم پزشك ،يرشته آموزش پزشك يدكترا يدانشجو ،يميمعصومه رح
  )m.rahimip@yahoo.com. (اصفهان، ايران اصفهان، 

  10/6/93 :تاريخ پذيرش ،1/4/93: ريخ اصالحيه، تا24/12/92 :تاريخ دريافت مقاله

 ،يليالتحص سالمت در زمان فارغ يها حرفه انيهمه دانشجو
آموخته شده كامالً ماهر  يها مهارت يريدر به كارگ ديبا
)expert (باشند)يها حرفه ريهم مانند سا ييحرفه ماما ).1 

 نيا ازمنديبر عمل ن يحرفه مبتن كيسالمت به عنوان 
 تيرشته به كسب صالح نيا انياست كه دانشجو

)competency( شان بپردازند يا ها در عملكرد حرفه)2 .(
هايي را براي قضاوت در  بررسي عملكرد باليني، داده
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دانشجويان به برآيندهاي يادگيري مورد ميزان دستيابي 
است كه عالوه  ليدل ني، به هم)3(آورد موردنظر فراهم مي

از مباحث چالش  زين ينيبال يابيارزش ،ينيبر آموزش بال
). 4(شود يمحسوب م يعلوم پزشك زشدر آمو زيبرانگ

و سنجش  اند دهيدر هم تن نديدو فرا يابيآموزش و ارزش
كه  اموزديتا ب زد،يانگ يبر ممعتبر دانشجو را  يابيو ارزش
 ينيبال يها تيصالح جاديتوسعه و ا). 5(رديبگ اديچگونه 

 يسالمت هدف اساس يها حرفه يها رشته انيدر دانشجو
و ) meaningful( عنادارآموزش است و بازخورد م

به  رندگانيادگي يابيدست يبرا) constructive(سازنده 
) Ende( ياز نظراند. است ياطالعات سازنده ضرور

بدون ارائه بازخورد، اشتباهات اصالح نخواهد شد، 
 يها تينخواهد شد و صالح تيتقو حيصح ينيعملكرد بال

اصالً  ايو  شوند يكسب م يبه صورت تجرب اي ينيبال
اساساً  اني؛ چراكه اغلب دانشجو)6(نخواهند شد موختهآ
در  يبه درست دهند يدارند بدانند كه آنچه انجام م ازين

 يمتعدد آموزش يها پژوهش). 7(ر؟يخ اينجام است حال ا
بازخورد  يعنيكار،  جياند كه كسب اطالع از نتا نشان داده

بر رفتار  هيتنب اي تيبا تقو يساده و بدون همراه
كول ). 8(گذارد يم يبه جا يا سازنده راتيتأث رندهيادگي
بازخورد در « كه با عنوان  يقيدر تحق) Kulhavy(يويه

كه در  يليو تحل هيانجام داد، در تجز»  يآموزش كتب
گونه  نيداشت، ا يمورد ارائه بازخورد در آموزش كتب

آموخته  دياكرد كه ارائه بازخورد آنچه را بگيري  جهينت
). 9(شود يم يريادگيو سبب ارتقاي  دهد يم شيشود افزا

 يانيدانشجو افتنديدر زيو همكاران ن) Stillman( لمنياست
 افتيشان بازخورد در ينيبال يها مهارتكه در ارتباط با 

نسبت به  يبه طور معنادار عملكرد بهتر كنند يم
). 10(دارند كنند، ينم افتيكه بازخورد در يانيدانشجو

اثربازخورد « يبا بررس زيو همكاران ن) Wigton( گتنيو
كه  افتنديدر »ينيبال صيتشخ يها مهارت يريادگيدر 

شان  يصيتشخ يها ارتكه در ارتباط با مه يانيدانشجو
كه  يانياز دانشجو تر سريع كنند يم افتيبازخورد در

ها  مهارت نيبه اصالح ا كنند ينم افتيبازخورد در
  ). 11(پردازند يم

را نسبت  يتر نامناسب يامدهاينادرست بازخورد، پ ارائه
الزم  نيبنابرا ؛)9(به عدم ارائه بازخورد خواهد داشت

ارائه بازخورد به  تياهمبر  دياست كه عالوه بر تأك
 انيو مرب ديارائه بازخورد به اسات حيآموزش اصول صح

در مقاالت  .پرداخته شود زين يآموزش علوم پزشك
جهت ارائه بازخورد مؤثر مطرح  يددمختلف اصول متع

در مجموع . هستند هيبه هم شب اريشده است كه البته بس
تاندارد اس 14به عنوان  يدياصل كل14مقاالت و متون  نيا

ورد به شرح زير مطرح شده بازخ حيارائه صح يبرا
  .)12(است

 شده و مورد انتظار يزير منظم، برنامه ديبا بازخورد
دانشجو باشد، بر اساس اطالعات به روز و دست اول 
باشد، از لحاظ مقدار اطالعات متناسب باشد، جهت حفظ 
احترام و اعتماد دانشجو به صورت محرمانه و 

ه شود، متعادل باشد، واضح و روشن ارائ يخصوص
باشد، سودمند و  هكنند و دلگرم كننده قيباشد، تشو

كننده باشد، به موقع و در فرصت مناسب ارائه شود،  كمك
و بر  يقيمند باشد، مرتبط و متناسب باشد، حق هدف

 ابانهيرارزيو غ يفيباشد، توص ياساس عملكرد واقع
بر رفتار ارائه شود و  يباشد، به صورت اختصاص

  . مشاهده شده و قابل اصالح متمركز شود
 نديفرا ياساس يوجود كه بازخورد از اجزا نيا با

به  يعلوم پزشك ينيآموزش خصوصاً در آموزش بال
آموزش  ديو اسات انياز مرب يارياما بس رود، يشمار م

از بازخورد  يكه درك درست ليدل نيبه ا اي يعلوم پزشك
جهت ارائه  حيصح يعمل يها مهارت ايندارند، و 

دو عامل  نياز ا يبيترك اي و دانند يبازخورد مؤثر را نم
از ارائه بازخورد استفاده  فيضع يليبه صورت خ اي
 نيبد). 13(كنند ياستفاده نماصالً  اين كه ايو  كنند يم

بازخورد در آموزش  تيگفت كه اهم توان يم بيترت
ارد است و ضرورت د ازيكه مورد ن يدر حد ينيبال
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 ستممكن ا انيدانشجو .قرار نگرفته است ديمورد تأك
كنند اما مشاهده  افتيدر را  يتراكم يها يابيارزش
استاد همراه با ارائه بازخورد به  اي يتوسط مرب ميمستق
 يها يژگياز و ديبه دانشجو با يو تخصص ينيع ،موقع

 يها حرفه يآموزش يها از برنامه ياريمعمول در بس
بازخورد به عنوان اطالعات ). 6(ودسالمت محسوب ش

در مورد  يشيبازاند تيجهت تقو رندهيادگيكه به  يخاص
اطالعات  نيا. شده است فيتعر شود، يعملكردش ارائه م

و  شود يارائه م رندهيادگيدهنده به  آموزش ياز سو
ارتقا  ايو  سازد ياعمال و عملكرد او را اصالح م

  ). 14(بخشد يم
است كه  ياز بازخورد اطالعاتپژوهش منظور  نيا در

با مشاهده عملكرد دانشجو در طول گذراندن  ينياستاد بال
به او  يآموزش طيدر عرصه، در مح يدوره كارآموز

 ييها قيتشو يحاو تواند ياطالعات هم م نيا. دهد يارائه م
باشد كه در مورد عملكرد خوب و بدون اشكال دانشجو 

باشد  ياشكاالت يحاو تواند يو هم م شود يبه او ارائه م
برده است  يبا مشاهده عملكرد دانشجو به آنها پ يكه مرب

منظور از . تا آنها را اصالح كند دهد يو به او ارائه م
است كه در قالب  يبازخورد ز،يبازخورد درك شده ن

آن را  انيارائه شده و دانشجو انيفوق به دانشجو فيتعر
در قالب  بازخورد نيكه ا اند درك و برداشت كرده

اصول و  تياز جهت رعا شده يطراح يها پرسشنامه
بازخورد اثربخش مورد سؤال و  كي يها يژگيو

  . قرارگرفته است ينظرسنج
، توسط "بازخورد درك شده"يمطالعه، بررس نيا هدف

 ياست، كه بخش اساس ييماما يكارشناس انيدانشجو
در عرصه  يكارآموز يواحدها يعنيخود،  ينيآموزش بال

 - يزنان، داخل يها بيماري مان،يو زا يدروس بارداردر 
. اند نوزادان و بهداشت مادر و كودك را گذرانده ،يجراح

هستند، كه در  ييرشته ماما يدروس، دروس اساس نيا
 يدر قالب واحدها ييرشته ماما التيسال آخر تحص

كسب  نهيو زم شوند يدر عرصه ارائه م يكارآموز

 طيكار در مح يرا برا ،ياساس ينيبال يها تيصالح
فراهم  ،يليرشته تحص نيا انيدانشجو يبرا يا حرفه

  .آورند يم
  

  ها روش
 يليكه در سال تحص يمقطع يفيمطالعه توص نيدر ا

اصفهان انجام شد،  يدر دانشگاه علوم پزشك 1392- 93
 يكارشناس 7ترم  انيدانشجو هيكل يجامعه آمار

ت بودند، كه به صور) نفر25( ييماما وستهيپ
 انيدانشجو نيا. وارد مطالعه شدند يسرشمار
و  يباردار(در عرصه دروس  يكارآموز يواحدها

زنان، نوزادان، بهداشت مادر و  يها بيماري مان،يزا
اول سال  مساليرا در ن) يجراح - يكودك و داخل

 قيها از طر داده. اخذ نموده بودند 92- 93 يليتحص
جهت . شد يآور ساخته جمع محقق يها پرسشنامه

 يها گاهيپرسشنامه، در ابتدا پا نيو تدو يطراح
 ,Elsevier, Google Scholar, Wiley: ياطالعات

Pubmed ينيبال يابيبازخورد، ارزش  يدرحوزه مفهوم، 
مورد جستجو قرار  ييو آموزش ماما ينيآموزش بال

به دست  ميمفاه نيمقاله در رابطه با ا 40حدود . گرفت
پس از . قرار گرفت يررسآمد، كه مورد مطالعه و ب

مطالعه مقاالت و متون مرتبط، نكات مهم در رابطه با 
ارائه بازخورد سازنده و مؤثر، ابعاد بازخورد، و 

و اصول ارائه بازخورد استخراج و  ها يژگيو
و اصول به دست  ها يژگيعبارات، و. شد يآور جمع

 وهيش«: مختلف بازخورد شامل  عاداب يآمده، بر مبنا
 يارائه بازخورد و محتوا يها ازخورد، مهارتارائه ب

 يها يژگياصول و و. شدند يبند دسته» ارائه بازخورد
قرار  طهيسه ح نيبازخورد مؤثر و سودمند در ا كي

جهت كاربرد در  ييها هيآنها گو يداده شد و برا
از  آنچه يبر مبنا ها هيگو نيا. شد يپرسشنامه طراح

كس آنچه وجود آن بازخورد مورد انتظار است و بر ع
و با  كاهد يآن م يدر ارائه بازخورد، از اثربخش
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و صاحبنظران جهت كاربرد در  دياسات ييراهنما
 نيا يهدف از طراح. شدند يبند پرسشنامه جمله

بود، كه بتوان بر  نيا يبند شكل از دسته نيبا ا ها هيگو
ها،  پرسشنامه نيبه ا انيودانشج ييگو پاسخ يمبنا

درك شده توسط آنان، از لحاظ محتوا،  نحوه بازخورد
ارائه بازخورد در دروس را مورد  يها و مهارت وهيش

و محتوا،  يصور ييروا نييجهت تع. قرار داد يبررس
و  دياسات ارياخت شده، در يطراح هيپرسشنامه اول

 ييو رشته ماما يان رشته آموزش پزشكنظر صاحب
ظرات شد، بر اساس ن يو از آنان نظرخواه رفتقرارگ

داده  رييارائه شده، چند سؤال حذف و چند سؤال تغ
با  يا پس از انجام اصالحات، پرسشنامه تيشدو در نها

محتوا، ( طهيدر سه ح ييتا 5 كرتيل اسيدر مق هيگو 25
 3، )ارائه بازخورد يها ارائه بازخورد و مهارت وهيش

ارائه  وهيو ش سهيدر مورد نحوه مقا يا نهيسؤال چندگز
كه  يا به گونه. شد يسؤال بازپاسخ طراح1و  بازخورد،

مورد  يها طهيپرسشنامه، بتوانند ح يها هيسؤاالت و گو
 نييجهت تع .پوشش دهند ينظر در بازخورد را به خوب

 6ترم  انينفر از دانشجو 15 نيپرسشنامه ب ز،ين ييايپا
اجرا شد و با محاسبه  ييماما وستهيناپ يكارشناس

پرسشنامه  ييايپا بيكرونباخ، ضر يآلفا بيضر
 يياصالحات نها تيدر نها. محاسبه شد) 86/0(

  . پرسشنامه صورت گرفت
پرسشنامه، تعداد  نيو تدو ياز طراح پس

 د،ينما ليتكم ستيبا يكه هر دانشجو م ييها پرسشنامه
شده  ميگروه تقس 4به  7ترم  انيدانشجو. محاسبه شد

در  ها، هركدام از دروس را از گروه كيبودند و هر 
. متفاوت گذرانده بودند انيمربوطه با مرب يها بخش

هر دانشجو  يبراها  نحوه محاسبه تعداد پرسشنامه
از  كيهر  يهر دانشجو برا: صورت بود كه نيبد

 يكه با آنها واحدها يانيمرب كيدروس، به تفك
 ليكرده بود، به تكم يدر عرصه را سپر يكارآموز

پس از اتمام دوره ها  پرسشنامه. پرداخت يپرسشنامه م

 انيمرب كيدر عرصه در هر درس و به تفك يكارآموز
به عنوان مثال . شد يقرار داده م انياردانشجويدر اخت
در عرصه  يكارآموز يواحدها كيگروه  انيدانشجو

به  نيگذرانده بودند، بنابرا يمرب 8دروس، را با  نيا
 8 يدروس و مرب كيگروه به تفك نيا ياز اعضا كيهر

پرسشنامه توسط  48امه داده شدو در مجموع پرسشن
جهت تكميل پرسشنامه پس . شد لينفره تكم 6گروه  نيا

از طي مراحل قانوني و كسب معرفي نامه پژوهشگر به 
محيط كار آموزي دانشجويان مراجعه و پس از توضيح 
الزم در مورد اهداف پژوهش و كسب رضايت از 

 وزر 2- 1 ه ونموددانشجويان پرسشنامه ها را توزيع 
پژوهشگر پرسشنامه  ،ها پرسشنامه افتيپس از در

مدت  .گرفت تكميل شده را از دانشجويان تحويل مي
هر  يبرا گذشت يم ها يكه از اتمام كارآموز يزمان

 تر شيهفته ب كياما از  درس و گروه متفاوت بود
در مورد نحوه ارائه بازخورد  انيتا دانشجو شد ينم

 آنجايي كهاز  نيعالوه برا. دحضور ذهن داشته باشن
مشترك بودند، ارتباط  انيبدروس مر يبرخ يبرا

در . همچنان وجود داشت انيمرب يبا برخآموزشي 
 7ليبه تكم انياز دانشجو كيبه طور متوسط هر تينها
 يها برا ، تعداد پرسشنامهندپرسشنامه پرداخت 8تا 
چرا  ديرس يپرسشنامه هم م 10به  انيدانشجو يبرخ
 كيها به تفك كه گفته شد پرسشنامه طور مانهكه 
 عيپرسشنامه توز 189در مجموع. شد يداده م انيمرب
 يآمار افزار ها از نرم داده ليو تحل هيجهت تجز. شد

SPSS-20 به دست آمده از يها داده. استفاده شد 
و  نيانگيمحاسبه م( يفيآمار توص يها روش قيطر

مورد  )هيهر گو يها نهيها به گز پاسخ يدرصد فراوان
 رهيتك متغ tاز آزمون  نيقرار گرفت، همچن يبررس

 يها هيتك تك گو سهيو مقا تر دقيق يبررس يبرا
با . مورد انتظار استفاده شد نيانگيپرسشنامه با م

و با هدف  ييبازخورد در آموزش ماما تيتوجه به اهم
مورد  نيانگيآزمون م نيدقت مطالعه، در ا شيافزا
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در نظر گرفته شد، ) 4(ز حدوسط و برابرانتظار باالتر ا
 5 كرتيل اسيپرسشنامه از مق در اين كهبا توجه به  كه
، 3=اوقات ي، گاه4=تراوقات شي، ب5=شهيهم( ييتا

عدد مقابل  نياستفاده شده بود، ا) 1=، هرگز2=بندرت
آزمون  ان،يدر پا. قرار گرفت "اوقات تر شيب" نهيگز

Anova محاسبه شده  يها نيانگيم سهيمقا يبرا زين
مختلف  بازخورد در دروس طهيح 3بازخورد، در هر

  .استفاده قرار گرفت مورد
  

  نتايج
 ليبه تكم نمونه ينفراز اعضا 24در مجموع
 180در مجموع  نيبنابرا، ها پرداختند پرسشنامه

و اطالعات  ليتكم )يده پاسخ درصد 95(پرسشنامه 
 يها افتهي. قرار گرفت ليو تحل هيآنها مورد تجز

كل بازخورد درك شده  نيانگيپژوهش نشان داد كه م
. است) 78/3±56/0(و در همه دروس،  طهيح 3در هر 

 ان،ينمره بازخورد درك شده توسط دانشجو نيانگمي
بازخورد،  ارائه وهيبازخورد و ش يمحتوا طهيدر ح

و ) 69/3±66/0( بيترته ب زيدركل دروس ن
تا  تاوقا يگاه(ه در باز نيانگمي اين ،بود) 55/0±71/3(
كسب شده در  نيانگياما م. رديگ يقرار م) اوقات تر شيب
ارائه بازخورد در كل دروس،  يها مهارت طهيح
) 4(مورد انتظار نيانگاست، كه به مي) 67/0±94/3(
  . )1جدول (است كينزد يليخ
  

بازخورد درك  يها طهيح و انحراف معيار نيانگيم :1 جدول
  روس متفاوتدر د انيشده توسط دانشجو

  دروس  حيطه بازخورد
ميانگين و

  انحراف معيار
 3/75±0/55 بارداري و زايمان  شيوه بازخورد

 3/68±50/0 جراحي -داخلي

 3/62±64/0  هاي زنانبيماري
 3/73±52/0  بهداشت مادر و كودك

 3/73±58/0  نوزادان

 3/71±0/55   كل  
 3/76±57/0  بارداري و زايمان  محتواي بازخورد

 3/57±57/0  جراحي-داخلي
 3/51±75/0  هاي زنانبيماري

 3/79±69/0  بهداشت مادر و كودك
 3/69±71/0  نوزادان

 69/3±66/0  كل  
هاي ارائه مهارت

  بازخورد
 4/02±62/0  بارداري و زايمان

 3/78±67/0  جراحي-داخلي
 3/69±77/0  هاي زنانبيماري

 4/08±64/0  بهداشت مادر و كودك  
 3/89±64/0  نوزادان  
 94/3±66/0  كل  

  
محاسبه  يها نيانگيم سهيمقا يبرا زين Anovaآزمون 

بازخورد در دروس  طهيح 3 شده بازخورد، در هر
 و زنان، بهداشت مادر يها بيماري مان،يو زا يباردار

 نيا جيو نوزادان انجام شد، نتا يجراح -يكودك، داخل
كه جدول  طور همان .ارائه شده است) 2(آزمون در جدول 

) >05/0P( يسطح معنادار طهيح 3در هر  دهد، ينشان م
 يها نيانگيم نيب يو تفاوت معنادار در نظر گرفته شد

 بازخورد، در دروس فوق طهيح3محاسبه شده در هر 
  . مشاهده نشد

  
در مورد بازخورد درك شده  Anovaآزمون  جينتا: 2 جدول

  طهيدر هر ح انيتوسط دانشجو

  ي بازخوردها حيطه
ميانگين و 

  انحراف معيار
F  p 
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38/0 1/05 3/69±66/0  محتواي بازخورد  

87/0 0/31 ±55/03/71  شيوه ارائه بازخورد

11/0 1/92 94/3±67/0  هاي ارائه بازخوردمهارت

  
 ره،يتك متغ) t(فوق، با استفاده از آزمون جيعالوه بر نتا

ر هر د ها هياز گو كيهر  يمحاسبه شده برا نيانگيم
اوقات  تر شيب(مورد انتظار  نيانگيبا م سهيدر مقا طه،يح

 زانيقرار گرفت، تا بتوان در مورد م ي، مورد بررس)4=
مورد انتظار،  نيانگيبا م هيهر گو نيانگيمطابقت م

ارائه شده ) 3(آزمون در جدول  نيا جينتا. قضاوت نمود
   .است
به شده محاس نيانگيم دهد، ينشان م) 3(كه جدول طور همان

، 20، 13، 12، 9، 8( يها هيپرسشنامه، به جز گو يها هيهمه گو
تفاوت ) تراوقات شيب=4(مورد انتظار  نيانگيبا م) 24، 21

  .داشت يمعنادار
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  پرسشنامه يها هيدر مورد گو رهيتك متغ t آزمون جينتا :3 جدول

حيطه 
  بازخورد

و  ميانگين  ها گويه
 انحراف معيار

t P 

رد
خو

باز
ي 
توا

مح
  

0001/0 21/965- 0/95±2/44  . تري داشت بازخورد ارائه شده، به نقاط ضعف عملكرد من اشاره بيش. 1 * 
0001/0 5/69- 1/09±3/54  . كرد كننده بود و در من انگيزه زيادي، ايجاد مي بازخورد ارائه شده، تشويق. 2 * 
0014/0 3/24- 1/07±3/74  . ضاوتي در آن نبودپرداخت و هيچگونه ق بازخورد ارائه شده، به توصيف عملكرد من مي. 3 * 
±3/28  . شد بازخورد ارائه شده سبب ايجاد احساس ضعف و ناتواني، در من مي. 4 16/1  -8/2514 0001/0 * 
±4/06  . هاي ارائه شده، مرتبط و متناسب با نيازهاي يادگيري من بود بازخورد. 5 86/0  0/86 3892/0 * 
0001/0 6/1334- 1/17±3/46  . دهد د ارائه شده، شخصيتم را بيش از عملكردم مورد ارزيابي و توجه قرار ميكردم بازخور احساس مي. 6 * 
0001/0 9/15- 1/1±3/24  . تري داشت بازخورد ارائه شده، به نقاط قوت عملكرد من، اشاره بيش. 7 * 
0976/0 1/67 0/80±4/10  . كرد مربي در بازخورد جزييات اصالح عملكرد را، بيان مي. 8  
0518/0 1/96 0/75±4/11  . شد بازخورد در رابطه با اهداف تعيين شده و مورد انتظار از واحد كارآموزي در عرصه، ارائه مي. 9  

0045/0 2/87 0/80±4/17  . شد، كه از جهت يادگيري مهم و اساسي بودند بازخورد نسبت به عملكردها و مواردي ارائه مي. 10 * 
0009/0 3/37 0/66±4/17  . شد، كه من توان تغيير و اصالح آنها را داشتم رد نسبت به رفتار و اعمالي ارائه ميبازخو. 11 * 
±4/06  . شد كه نحوه عملكرد و انجام كارم را، مورد توجه و ارزيابي قرار دهم بازخورد ارائه شده، سبب مي. 12 75/0  0/99 3235/0  

رد
خو

باز
وه 

شي
  

±02 .4  . شد بالفاصله بعد از انجام هر فعاليت، به من ارائه ميبازخورد فورا و . 13 75/0  0/4 6932/0  
±21 .4  . شد، كه من در مورد نحوه عملكردم حضور ذهن داشتم بازخورد زماني ارائه مي. 14 77/0  3/65 0003/0 * 
±42 .3  . پرداخت بازخورد ميشد، مربي به صورت جمعي به ارائه  فقط زماني كه اشتباهي ازسوي همه ما تكرار مي. 15 07/1  -0/29 0000/0 * 
±3/23  . شد بازخوردهاي فردي، در فضايي خصوصي ارائه مي. 16 14/1  -9/13 0000/0 * 

رت
مها

 
رد
خو

باز
ئه 

ارا
ي 
ها

  

±24 .4  . شد بازخورد با اصطالحات ساده و بيان قابل فهم ارائه مي. 17 78/0  4/074 0001/0 * 
±77 .3  . شد پس از ارائه بازخورد فرصتي براي مشاهده مجدد عملكرد من، در نظر گرفته مي. 18 95/0  -3/176 0018/0 * 
±22 .4  . شدو براساس نظرات پرسنل و ساير كاركنان بخش نبود بازخورد براساس مشاهدات خود مربي، ارائه مي. 19 87/0  3/304 0012/0 * 
±88 .3  . نداشت و بر اساس نظرات شخصي مربي بود علمي بازخورد ارائه شده مبناي. 20 04/1  -1/425 1558/0  
±08 .4  . شد بازخورد با رعايت ادب و احترام ارائه مي. 21 96/0  1/155 2497/0  
±49 .3  . داد در ارائه بازخورد، مربي افكار و احساساتم را مورد توجه قرار مي. 22 08/1  -6/283 0001/0 * 
±85 .3  . شد در فضايي صميمانه ارائه ميبازخورد . 23 05/1  -1/976 0497/0 * 
±00 .4  . شد بازخورد ارائه شده، سبب بهبود و اصالح عملكرد من مي. 24 80/0  0/001 0/1001 

  
  بحث

بازخورد درك  تيوضع يمطالعه به منظور بررس نيا
 ييماما وستهيپ يكارشناس انيشده، توسط دانشجو
صفهان، در طول گذراندن ا يدانشگاه علوم پزشك

- 93 يليدر عرصه، در سال تحص يكارآموز يواحدها
 يها يژگياصول و و در رابطه با. انجام شد 1392

، انيبر عملكرد دانشجو ها يژگيو ريتأث وبازخورد مؤثر 
كه  ياما تاكنون پژوهش ،انجام شده است ياديمطالعات ز

را از  ينيبال ديو اسات انينحوه ارائه بازخورد توسط مرب
مورد  انيدانشجو دياز د و ها يژگيو نيلحاظ توجه به ا

 عهمطال نيدر ا. قرار دهد، انجام نشده است يبررس

 طهيدر سه ح انيدرك شده توسط دانشجو بازخورد
و  "ارائه بازخورد وهيش"، "بازخورد يمحتوا"
تا  قرار گرفت يمورد بررس "ارائه بازخورد يها مهارت"

 ديو اسات انيمرب ياز سو طهيمشخص شود كه در هر ح
ارائه بازخورد  يها يژگياصول و و زانيبه چه م ينيبال

در  ها هيگو يكل ليو تحل هيزتج. رديگ يمورد توجه قرار م
بازخورد درك شده  نمرات نيانگينشان داد كه م طهيهر ح

ارائه  وهيمحتوا و ش طهيدر دو ح انيتوسط دانشجو
قرار ) اوقات تر شياوقات تا ب يگاه(بازخورد در بازه 

 يمحتوا"كه،  شود يگرفته م جهينت نيبنابرا. رديگ يم
توسط  شدهدرك  "ارائه بازخورد وهيش"و "بازخورد
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 حياوقات با اصول صح تر شيدر ب بايتقر ان،يدانشجو
نمرات  نيانگياما م. ارائه بازخورد مطابقت داشته است

 طهيدر ح انيبازخورد درك شده توسط دانشجو
نمره  نيانگياز م تر شيب "ارائه بازخورد يها مهارت"

 ارائه وهيبازخورد و ش يمحتوا طهيبازخورد در ح
 معنادار ياختالف از نظر آمار نيا رچه، گبود بازخورد
بتوان گفت كه، بازخورد درك شده توسط  ديشا ينبود ول
 در بازخورد ارائه يها مهارت طهيدرح ان،يدانشجو

مطابقت  بازخورد ائهار حياصول صح با اوقات تر شيب
  . داشته است

داد كه عدم وجود توازن و تعادل در ارائه نقاط  نشان جينتا
نبودن بازخورد و  كننده قيقوت و ضعف عملكرد، تشو

عملكرد  يبه جا رندهيادگي تيبازخورد بر شخص اديتمركز ز
بازخورد درك شده توسط  يمحتوا ياو، از مشكالت اساس

 جاديعدم ا رد،ودن بازخوب يفياست و توص انيدانشجو
در دانشجو به دنبال ارائه  ياحساس ضعف و ناتوان
مند و متناسب با  هدف به صورتبازخورد، ارائه بازخورد 

 ياصالح اتييدر عرصه و با جز يكارآموز يواحدها
در  ان،يبودند كه از نظر دانشجو ياصول عملكرد، از

رد بازخو يمحتوا طهيبازخورد ارائه شده به آنان در ح
منظور از توازن و تعادل در . رديگ يمورد توجه قرار م

را برداشت  حياست كه، بازخورد موارد صح نيبازخورد ا
جهت  زيرا ن يشنهاداتيكرده و در كنار اشاره به نقاط قوت، پ

بازخورد سازنده و . ارائه دهد رندهيادگياصالح عملكرد به 
توجه داشته  يژگيو نياست كه به ا يمؤثربازخورد

است كه  ييها يژگياز و زيتمركز بازخورد ن طهنق). 12(باشد
 يهت. رديدر ارائه بازخورد مورد توجه قرار گ يستيبا
)Hattie ( تمركز بازخورد، چهار  يبر مبنا 2007در سال

 ريبازخورد را، به شرح ز يجهت اثربخش كننده نييسطح تع
 نيبازخورد نسبت به عمل را به عنوان بهتر ويمطرح كرد، 
  .)15( شكل ارائه بازخورد مطرح ساخت نيو مؤثرتر

 ز،ين انينبودن بازخورد از نظر دانشجو كننده قيتشو
اوقات به  تر شياست كه بازخورد، ب ليدل نياحتماال به ا

نقاط ضعف عملكرد اشاره كرده است و نقاط قوت 
 ياست زمان يهيبد. گرفته شده است دهيعملكرد آنان ناد

 يگرفته شود، و بازخورد خال دهينادكه نقاط قوت عملكرد 
 جادياصالح عملكرد در دانشجو ا زهيو انگ شدبا نياز تحس

البته ارائه . نخواهد بود كننده قينشود، بازخورد تشو
و  نيبا تحس ديرا نبا كننده قيو تشو كننده نيبازخورد تحس

  ). 16(دانشجو بدون ارائه بازخورد، اشتباه گرفت شيستا
نشان داد كه  جينتا زيئه بازخورد نارا وهيش طهيح در

به موقع و در فرصت مناسب  ،يبازخورد از لحاظ زمان
بازخورد در  انياز نظر دانشجو يعني شود، يارائه م

و  تياوقات فورا و بالفاصله بعد از انجام هر فعال تر شيب
كه آنها در مورد نحوه  شود يارائه م يحداقل زمان اي

ممكن  يبازخورد تا جا. ذهن دارند حضورعملكردشان 
به  ديالبته با. زود ارائه شود يليفرصت و خ نيدر اول ديبا
 جاديكه قصد ا يموضوع توجه داشت، زمان نيا

به دنبال ارائه بازخورد در دانشجو وجود  يشيبازاند
). 17(چندان مؤثر نخواهد بود فوري دارد، بازخوردهاي

 يزمان ديداشت كه بازخورد با دقت ديبا ن،ياعالوه بر 
اصالح رفتار  اي رييفرصت تغ رندگانيادگيارائه شود كه 

ارائه شود كه  يخود را داشته باشند، اگر بازخورد زمان
وجود  شرفتيفرصت اصالح رفتار و پ رندهيادگي يبرا

 نيتر مهمبازخورد كه از  ينداشته باشد، هدف اصالح
. گرفته شده است دهياست، ناد وردارائه بازخ يها يژگيو

 تواند يارائه شود بهتر م يكه به صورت فور يوردبازخ
 انيدر دانشجو يستگيحس اعتماد به نفس و شا جاديبه ا

  ).2(سازد تيرا تقو انيكمك كند و عملكرد دانشجو
اظهار داشتند  انيدر مورد نحوه ارائه بازخورد، دانشجو

شده  يزير و برنامه يكتب به صورتگاه  چيكه بازخورد ه
 يخصوص يياوقات، در فضا يتنها گاهو  شود يارائه نم
و اكثر بازخوردها به صورت  شود يارائه م يو فرد
 نيعدم تداوم ارتباط ب. شود يارائه م يو گروه يجمع
از علل عدم ارائه بازخورد به  ييماما انيو دانشجو دياسات
 دمع نيا انياز نظر مرب. عنوان شده است يكتب وهيش
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و مبهم  يرائه نظرات كلتداوم سبب شده است تا آنان به ا
دلسوزانه به  يبپردازند و نگرش رندگانيادگيبه 

داشته باشند و دوست نداشته باشند به ارائه  انيدانشجو
 يكتب وهيبه ش ياصالح اتييجز يو حاو يبازخورد منف

و الزم  يعدم وجود فرصت كاف گريد يبرخ). 2(بپردازند
موضوع  نيرا علت ا يكتب بازخوردجهت ارائه 

 دياسات يعدم آگاه زيمطالعات ن يبرخ). 6(اند ستهدان
 نيارائه بازخورد را از علل ا يها وهيو ش تياز اهم ينيبال

موضوع توجه  نيبه ا دياما با). 18(اند موضوع دانسته
سبب  يداشت كه در واقع ارائه بازخورد به شكل كتب

و بهتر  تر شيمؤثر، ب خوردباز كيكه اصول ارائه  شود يم
 يابيارز ييكه از ابزارها يزمان. رفته شوددر نظر گ

مجبور به ارائه  انياستفاده شده است كه در آنها مرب
بوده اند بازخورد منظم تر و  يكتب وهيبازخورد به ش

ارائه شده است و  انيشده تر به دانشجو يزير برنامه
كرده است كه به نظارت بر دانشجو  يسع تر شيب يمرب

در كنار هم  يجمالت مثبت و منفبپردازد و بازخورد را با 
  ). 2(به دانشجو ارائه دهد ياصالح اتييو با جز

مربوط به  يها هيارائه بازخورد گو يها مهارت طهيح در
 ريسا يها هيگو نينمره را در ب نيتر شيب طه،يح نيا
 انياز نظر دانشجو. به خود اختصاص دادند ها طهيح

ادب  تيا رعابازخورد با اصطالحات ساده و قابل فهم و ب
 يياوقات در فضا تر شيودر ب شود، يو احترام ارائه م

 يو با هدف اصالح و بهبود عملكرد از سو مانهيصم
اما  رد؛يگ يمورد توجه قرار م ينيبال ديو اسات انيمرب

 نيدر ح انيبه احساسات و افكار دانشجو ژهيتوجه و
 يارائه بازخورد كمتر مورد توجه قرار گرفته و فقط گاه

جهت مشاهده  يقات پس از ارائه بازخورد، فرصتاو
  . شود يدر نظر گرفته م انيعملكرد دانشجو

ارائه بازخورد  تيوضع ياديپژوهش توانست تا حد ز نيا
را در دانشگاه علوم  ييماما يكارشناس انيبه دانشجو

آن  يها تياصفهان روشن سازد؛ اما از محدود يپزشك
 توان يم نه،يزم نيامشابه در  يها عالوه برنبود پژوهش

هر  انيها در پا پرسشنامه موضوع اشاره كرد كه نيبه ا
به  انيهمه مرب يدر عرصه، به ازا يواحد كارآموز

ها  و امكان ارائه پرسشنامه شد يداده م انيدانشجو
  .نبود يبالفاصله پس از اتمام آموزش با هر مرب

  
  گيري نتيجه

، با وجود گرفت كه جهينت توان يم ها افتهياز مجموع 
ارائه آن در هر  حيارائه بازخورد، همه اصول صح تياهم

، )ارائه بازخورد يها و مهارت وهيمحتوا، ش( طهيح 3
در  شود؛ ينم تيدرحد مطلوب و مورد انتظار رعا

اند، فقط  درك و برداشت كرده انيكه دانشجو يبازخورد
اصول در حد مطلوب و مورد انتظار، بوده  نياز ا يبرخ
داده  حيو بحث توض جيكه دربخش نتا طور انهم. است

 انيدر ارائه بازخورد به دانشجو ياصل يها شد، ضعف
عدم توازن در توجه به نقاط ضعف و  ييماما يكارشناس

 يفضادر عدم ارائه بازخورد  ان،يقوت دانشجو
به دنبال  ياحساس ضعف و ناتوان جاديو ا يخصوص

 ليست به دلموضوع ممكن ا نيارائه بازخورد است؛ كه ا
 حيبا اصول صح ينيبال ديو اسات انيمرب ييعدم آشنا

  .ارائه بازخورد باشد
 هيو توج يآگاه شيبا افزا ،شود يم هيتوص نيبنابرا
ارائه بازخورد در رشته  تيدر مورد اهم ينيبال دياسات
ارائه  حيصح يها وهيآموزش اصول و ش و ييماما

 ييماما ينيبالآموزش  تيفيبازخورد به آنان، به ارتقاي ك
 نهيزم نيدر ا. و ارائه هر چه بهتر بازخورد كمك نمود

 شنهاديبازخورد را پ يها به آنان استفاده از كارت توان يم
 يابيارز يآنان را با ابزارها ايو آموزش داد، 

گفته شد  كه طور همان رايدهنده آشنا ساخت، ز بازخورد
زخورد مجبور به ارائه با ينيبال ديو اسات انيكه مرب يزمان

ارائه بازخورد مؤثر  يها يژگيد، اصول و وونش بيو ترغ
. خواهند دادتري مورد توجه قرار  را به نحو مطلوب

مطالعه در كنار  نيا ندهيكه در آ شود يم هيتوص
بر  وهتا عال رد؛يدهنده انجام گ بازخورد يابيارز يها روش
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 نهيآن مداخالت در بهبود ارائه بازخورد، زم جينتا يبررس
 يها وهيمفهوم و ش ،ابزارها نيبا ا ينيبال دياسات ييآشنا
  .ارائه بازخورد فراهم شود حيصح

  
  قدرداني
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An Investigation of "Perceived Feedback" in Clinical Education of 
Midwifery Students in Isfahan University of Medical Sciences  

 
Fariba Haghani1, Masoumeh Rahimi2, Soheila Ehsanpour3 

 
Abstract 
Introduction: The main purpose of education is to develop clinical competencies among the students of 
health sciences. Meaningful and constructive feedback is necessary to the learners to attain constructive 
knowledge. The goal of this study was to assess "the perceived feedback" by the midwifery students of 
Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: We performed this descriptive cross-sectional study on 25 senior midwifery students studying at 
Isfahan University of Medical Sciences in 2013-2014 academic years. Participants were selected through 
census and data were collected using a researcher-made questionnaire. Medical education specialists and 
midwifery experts assessed the content and face validity of the questionnaire and its reliability was measured 
through Cronbach’s alpha coefficient (α = 0.86). The five-point Likert Scale was used (Never=1, Rarely=2, 
Sometimes=3, Very Often=4, Always=5) in the questionnaire. The expected mean was considered 4 (above 
the average). The collected data were analyzed using descriptive statistics tests, one-sample t-test and 
Anova. 
Results: 24 students of midwifery completed 180 questionnaires according to the classification of courses 
and instructors. The mean scores obtained for perceived feedback were 3.69±0.66 for the content of 
feedback area, 3.71±0.55 for the method of providing feedback, and 3.94±0.67 for the skills of providing 
feedback area. No significant difference was found between the different courses regarding the mean scores 
in different areas.  
Conclusion: The results showed that basic rules of providing feedback in all three areas of content, method, 
and skills of providing feedback were not implemented appropriately and at a desirable level. Therefore, it 
seems necessary to increase the instructors’ knowledge on the importance of presenting feedback and 
training them on appropriate methods of giving feedback in order to improve the quality of clinical 
education in midwifery. 
 
Keywords: Feedback, perceived feedback, clinical education, midwifery education, formative evaluation. 
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