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  ييبر بازخورد در آموزش ماما يمرور
  

  ي، مرجان گل*يحقان بايفر ،يياله رضا بي، حبيگل يشاد
  

 

  چكيده
 هست مهم اريرشته بس نيا انيدانشجو يبرا نيدر نظام مراقبت سالمت است كه آموزش در بال ياتيح ييها از رشته يكي ييمامامقدمه: 

  است. ييبر بازخورد در آموزش ماما يمطالعه مرور نيهدف از ا بازخورد است. ينيآموزش بال ياز عناصر ضرور يكيو 
با كمك  Magiranو  SID ،Iranmedex ،Irandocشامل  يهاي اطالعاتي فارس پايگاه )Narrative( يمطالعه مرور نيدر ا: ها روش

 ,  ,Pubmed Erice, Google Scholarشامل  نيالت ياطالعات يها گاهيپا نيو همچن ييماما دبك،يشامل بازخورد، ف ييها واژه ديكل

Science direct يها واژه ديبا كل Feedback, Reflection, Midwifery وارد مطالعه شدند كه  يمورد جستجو قرار گرفت. مقاالت
  بودند. ييبازخورد در ماما نهيمنتشر شده و در زم يسيانگل اي يبه زبان فارس 2015تا  1980 يدر بازه زمان

مقاله مورد  7و با توجه به هدف مطالعه،  يپس از حذف مقاالت تكرار .شد افتيمقاله  742صورت گرفته  يدر جستجونتايج: 
و  ييبازخورد در آموزش ماما يها تيو مز ها توافق بر لزوم بازخورد، چالش يها حاصل از مطالعه در بخش جينتا استفاده قرار گرفت.

 يايبر دادن بازخورد توافق داشتند. از مزا ديو اسات انيشد. دانشجو يبررس ييزش مامادر آمو خوردوجود عملكرد نامناسب در ارائه باز
  .اشاره كرد يتوان حل مسأله و بحث گروه شيافزا ،يرفع نواقص، رشد فرد ،يشيبازاند كيتوان به تحر مي ييبازخورد در آموزش ماما

ت كه ديدگاه مربيان و دانشجويان در مورد وضعيت ارائه بازخورد در اس نيا دهنده مرور مطالعات نشاناين كه با توجه به گيري:  نتيجه
نفعان  يذ يتمام دگاهيبا استفاده از د عيبه طور وس ينيارائه بازخورد در آموزش بال تيگردد وضع مي شنهاديآموزش باليني يكسان نيست. پ

  .رديصورت پذ ياقدامات مقتض نه،يزم نيخأل در ا جودگردد و در صورت و يبررس
  

  دانشجو ،ينيآموزش بال ،ييآموزش ماما دبك،يبازخورد، فهاي كليدي:  واژه
  101تا  92 :)10(17؛ 1396علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  

است و آموزش اين  راپزشكييپ يها مامايي يكي از حرفه
ي عملي و ها از علوم تئوري و فعاليتاي  رشته، مجموعه

درصد وقت 50بيش از  . در عمل،)1است( يمهارت
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. مطالعات )2شود( مي بر بالين سپري ييدانشجويان ماما
رشته  نيا انيموضوع است كه دانشجو نيا دهنده نشان
 يعمل يها يفاقد توانمند يقو يداشتن دانش نظر رغم علي
. آموزش باليني فرصتي را براي دانشجو )3(هستند الزم
ي ذهني، اه مهارتسازد تا دانش نظري را به  مي فراهم

رواني و حركتي متنوعي كه براي مراقبت از بيمار 
آموزش باليني، پايه و  .)4ضروري است، تبديل كند(

ين تر مهم زا يكياساس آموزش علوم پزشكي و 
ي ها است كه در تثبيت آموختهاي  معيارهاي آموزش حرفه

. آموزش )2كند( مي دانشجويان نقش بسيار مهمي ايفا
يادگيري در  كننده ي تسهيلها عاليتتوان ف مي باليني را



 يي بر بازخورد در آموزش ماما يمرور  شادي گلي و همكاران
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 93/  )10( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

محيط باليني دانست كه در آن مربي باليني و دانشجو به 
در  ريييك اندازه مشاركت دارند و هدف از آن ايجاد تغ

ي ها رفتار قابل مشاهده در دانشجو براي انجام مراقبت
  . )4باليني است(

آموزش  ژهيآموزش و به طور و ياز اجزا يكي بازخورد
 يو در علوم مختلف از لحاظ تاريخي قدمت )5ت(اس ينيبال

ي بقراط و ديگر پزشكان ها طوالني دارد و در نوشته
 .)6معروف يونان باستان مورد بحث قرار گرفته است(

 وآگاهانه و بدون قضاوت از ينينقد ع كيبازخورد 
 يها مهارتكه با هدف بهبود  ستا رندهيعملكرد فراگ

 كننده و اصالح نندهك تيبه دو صورت تقو يو ينيبال
. امروزه صاحب نظران معتقدند، يك )7(رديگ مي صورت

منظم و مداوم، بازخورد  به طورمربي اثر بخش بايستي 
مختلف  يها بازخورد در رشته نهي. در زم)5ارائه دهد(

به  يمتناقض جينتا يصورت گرفته است كه گاه يمطالعات
همكاران و  يمحمد نيهمراه داشته است به عنوان نمونه د

 نمودند كه اساتيد پزشكي مكرراً اظهار انيب نهيزم نيدر ا
كنند، در حالي  مي دارند كه به فراگيران بازخورد ارائه مي

. )6دهد( مي كه گزارش فراگيران عكس اين ادعا را نشان
 يبه موارد زيبازخورد ن يها و چالش ايدر مورد مزا

در  وردبازخمانند اثرات  يياياشاره شده است. به مزا
تعميق يادگيري، انگيزش و اعتماد به نفس، يادگيري خود 

، ها آموخته كارگيري بهكنترل شده، افزايش توانايي 
ي تشخيصي، كاهش هزينه ها مهارتتوسعه عملكرد و 

ي ها ي عمل، افزايش كاربرد مناسب تستها اتاق
كيفيت مستندات پزشكي، درك بهتر  آزمايشگاهي و

 تياحساس رضا شيافزا د،خو تياز صالح رانيفراگ
 يارتباط يها مهارتمدرس، بهبود  شرفتيمدرس، پ

ترس از خدشه دار شدن  از جمله ييها مدرس و چالش
شاگردي، ترس از ارزشيابي منفي، نگراني  -ارتباط معلم 

بازخورد در دانشجو،  تأثيرمربي در مورد نوع 
ي نامطلوب دانشجو مثل عصبانيت، دفاع از خود ها واكنش

گوناگون  يها جالت در مطالعات مختلف در رشتهخ و

   )11وتا8و6و5(اشاره شده است
توجه به اهميت آموزش مامايي در ارتقاي سالمت  با

جامعه، تالش در جهت بهبود كيفيت آموزش مامايي 
رسد.  مي باالخص آموزش باليني مامايي ضروري به نظر

 ينيمهم آموزش بال ياز اجزا يكياين كه با توجه به 
 تيكه وضع شودمطرح مي سؤال نيحال ا هست ازخوردب

 نيچگونه است بنابرا ييماما زشو اثرات بازخورد در آمو
انجام  يها بر پژوهش يمرور ،مطالعه نيهدف از انجام ا

  .بود ييبازخورد در آموزش ماما نهيشده در زم
  

  ها روش
مطالعه  ني. در اديانجام گرد 1394مطالعه در سال  نيا

، Sid ،Iranmedexشامل  ياطالعاتي فارس هاي پايگاه
Irandoc  وMagiran شامل  ييها واژه ديبا كمك كل

 ياطالعات يها گاهيپا نيو همچن ييماما دبك،يبازخورد، ف
و  Pubmed ،Erice ،Google Scholarشامل  نيالت

Science direct واژه  ديلبا كFeedback،Reflection، 
Midwifery ند. مورد جستجو قرار گرفت  

انتشار مطلب مورد  يورود به مطالعه، بازه زمان اريمع 
نظر، زبان مطلب مورد نظر، تناسب با هدف مطالعه و 

وارد مطالعه شدند كه در  يوجود اصل مقاالت بود. مقاالت
 يسيانگل اي يبه زبان فارس 2015تا  1980 يبازه زمان

و  اشدب ييبازخورد در ماما نهي، در زمباشد منتشر شده
انواع مقاالت به جز  ي. تمامقابل دسترس باشدل آنها اص

 يها گاهيكه در پا يوارد مرور شد. مقاالت رينامه به سردب
در دسترس  ليبود به دل Web of Scienceمثل  گريد

 وارد مطالعه نشد. )رانيكشور ا يبرا(نبودن اصل مقاالت 
 جيمقاالت بر حسب مناسب بودن مقدمه، روش، نتا تيفيك

متوسط  تيفيمناسب، ك تيفير سه دسته كو بحث د
ساختار مناسب  ينامناسب قرار داده شد. به ازا تيفيوك

نوع  انيهدف مطالعه، ب انيخال موجود، ب انيمقدمه، ب
مورد مطالعه، نمونه مورد مطالعه، روش  تيمطالعه، جمع

 انيب ،ييروا انيمناسب، ابزار مناسب، بگيري  نمونه
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اطالعات، روش مناسب  ريآو جمعروش مناسب  ،ييايپا
ورود،  اريمع انيب ،يمالحظات اخالق انيب ل،يو تحل هيتجز

ارائه  ك،يدموگراف يها افتهيخروج و ارائه  اريمع انيب
مقاله  جينتا نيتر مهمبا توجه به هدف، ارائه  جيمناسب نتا

مطالعات،  ريبا سا سهي، مقاها افتهيدر بحث با توجه به 
تعلق  نمره كيمطالعه  تيدودمح انيب شنهادات،يپ انيب

 تيفيكي  گرفتند در دسته 7تا  1كه نمره  يگرفت. مقاالت
 15متوسط، نمره  تيفيدر دسته ك 14تا  8نامناسب، نمره 

مقاالتي كه از  مناسب قرار گرفتند. تيفيكدر دسته  21تا 
  .حاظ كيفيت مناسب بودند وارد مطالعه شدندل

  
  

  نتايج
مقاله را نشان داد كه  742، حاصل از جستجو هياول جينتا

از موارد فوق  در ارتباط بودند. ييبا بازخورد در ماما
 كيمورد در ار Pubmed)( ،14 مقاله در پابمد 209

)Eric( ،511 ركتيدا نسيمورد در سا )science direct( 
 گاهيشامل پا يفارس ياطالعات يها گاهيدر پا بودند.

 رانيمگو  )SID( يجهاد دانشگاه ياطالعات علم
)Magiran( شد. پس از حذف  افتيمقاله  5و  3 بيبه ترت

 يكه دارا ماندهيو مطالعه مقاالت باق يموارد تكرار
مقاله مورد  7ورود به مطالعه بودند، جمعاً  يارهايمع

استفاده قرار گرفت. مشخصات منابع وارد شده به مطالعه 
  آمده است. 1در جدول 

  
  )17تا12و5ه(مشخصات منابع مرور شد :1 جدول
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گردد، مطالعات  مي مشخص كيكه از جدول  طور همان
در  ييبازخورد در آموزش ماما نهيانجام شده در زم

 نيمورد از ا 4صورت گرفته است.  يمختلف يها طهيح
هفت مطالعه بعد از  يو تمام رانيمطالعات در كشور ا
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مطالعه  كيفقط  نهيانجام شده بود. در هر زم 2010سال 
حاصل از مرور  جيشده بود. نتا انجام ييدر آموزش ماما

توان در  مي مطالعه را نيشده در ا افتيمطالعات 
  ارائه نمود: ريز يها بخش

بازخورد در  يها چالش -2توافق بر لزوم بازخورد  -1
بازخورد در آموزش  يها تيمز -3 ييآموزش ماما

وجود عملكرد نامناسب در ارائه بازخورد در  -4 ييماما
  جينتا ريسا -5 ييآموزش ماما

  
  توافق بر وجود بازخورد: -1
نشان داده است كه  ييمطالعات در آموزش ماما جينتا

با دادن بازخورد موافق  ديو اسات انيدانشجو
  .)16و5هستند(

 يهمكاران كه به منظور بررس و)Emboامبو( مطالعه در
 يابينسبت به بازخورد و ارز ييماما انينگرش دانشجو

خود راهبر در  يريادگياز  تيجهت حما ديابزار جد نيا
 تيصورت گرفت، نشان داد كه اكثر ينيعملكرد بال

و  اندبا دادن بازخورد موافق بوده ييماما انيدانشجو
از  تيحما يابزار ارزشمند برا كيبازخورد را 

عملكرد  يابيارز زيو ن است شدهگيري  شكل يها آموزش
 زانياست كه م يدر حال نيا .برشمردند نيدانشجو در بال

را  انيخود راهبر دانشجو يريادگيبازخورد بر  تأثير
 زرهايسوپروا يبانيمنوط به نحوه ارائه بازخورد و پشت

  .)16(دانستند
 يكه با هدف بررس زيو همكاران ن يبيمطالعه ط جينتا

وضعيت ارائه بازخورد به فراگير درآموزش باليني و 
دانشجويان و  مربيان عوامل مرتبط با آن از ديدگاه

صورت گرفت، اكثر دانشجويان و مربيان، ارائه بازخورد 
و ارائه بازخورد  را ضروري دانسته و تمايل به دريافت

  ). 5(داشتندتر بيش
  
  :ييبازخورد در آموزش ماما يها چالش -2

بازخورد در  يمقاالت برا نيدر ا ييها تيو مز ها چالش

توان  مي اه ذكر شده است. از جمله چالش ييآموزش ماما
بودن تعداد دانشجو، نبود فرهنگ  اديبه كمبود وقت، ز

دانشجو و  نيب وستهينبود ارتباط پ ،مناسب يسازمان
 سيتدر يها روش يتنوع و دو گانگ كاركنان ماما و

  . )17و16و12و5اشاره كرد( دياسات
و همكاران در مطالعه خود تحت عنوان وضعيت  يبيط

زش باليني و عوامل ارائه بازخورد به فراگير درآمو
و دانشجويان دانشگاه  مربيان مرتبط با آن از ديدگاه

علوم پزشكي خراسان شمالي موانع ارائه بازخورد در دو 
گروه دانشجويان و مربيان را زياد بودن تعداد دانشجو، 

ي آموزشي اساتيد ها روشكمبود وقت و تنوع و دوگانگي 
  .)7نمودند( انيب
  
  :ييآموزش ماما بازخورد در يها تيمز -3
 كيتوان به تحر مي ييبازخورد در آموزش ماما يايمزا از

توان حل  شيافزا ،يرفع نواقص، رشد فرد ،يشيبازاند
  .)16و12اشاره نمود( يمسأله و بحث گروه

دو  تاثير مقايسهو همكاران در مطالعه خود با  يدريح
روش  هـب نياخنرـسو  ردوـخ زاـب با نياسخنرروش 
 ،يسرتد كيفيت زيو ن انيدانشجو يگيرديا ناميز بر سنتي
توان حل مسأله و بحث  شيافزا ،يشيبازاند كيتحر

  .)12روش برشمردند( نيا يايرا از مزا يگروه
  
وجود عملكرد نامناسب در ارائه بازخورد در  -4

  ييآموزش ماما
 بازخورد ارائه ديمعتقدند كه اسات انيهر چند دانشجو

 تقدند بازخورد ارائهمع ديدهند اما خود اسات نمي
 گريداي  است در مطالعه يدر حال ني. ا)5دهند( مي

معتقدند كه اصول ارائه بازخورد در حد  ها دانشجو
  .)14شود( نمي تيرعا ديمطلوب توسط اسات

 يو همكاران كه به منظور بررس يمطالعه حقان جينتا
 ييماما اني، توسط دانشجو"بازخورد درك شده"

اصفهان انجام شد نشان داد كه  يدانشگاه علوم پزشك
و  وهي(محتوا، ش طهيح 3اصول ارائه بازخورد در هر 
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در حد مطلوب و مورد انتظار  )ارائه بازخورد يها مهارت
 شينموده است كه با افزا هي. محقق توصشود ينم تيرعا
ارائه بازخورد در  تيدر مورد اهم ينيبال دياسات يآگاه

ارائه  حيصح يها هويو آموزش اصول و ش ييرشته ماما
 ييماما ينيآموزش بال تيفيك يبازخورد به آنان، به ارتقا

  .)8(مييكمك بنما
  
  :جينتا ريسا -5
معتقد بودند كه بازخورد  انياز مطالعات دانشجو يكيدر  

. در مطالعه )5است( يبهتر از بازخورد شفاه يكتب
نگرش  يكه به منظور بررس همكاران و )Emboامبو(

انجام شد،  نسبت به بازخورد ييامام انيدانشجو
در  يتر بيشبازخورد  دينمودند كه اسات انيب انيدانشجو

به دانشجو  انيدانشجو ريو سا هارزيبا سوپروا سهيمقا
 يمثبت و منف يبازخوردها نيب يتعادل دهند. مي ارائه
است  يبازخوردها از نوع منف تر بيشوجود ندارد،  دياسات

 طيآنها در مح ريسبب تحق ،يمنف يو ارائه بازخوردها
  .)16گردد( مي اعتماد به نفس فيو تضع نيبال
  

  بحث
انجام  يها بر پژوهش يمطالعه مرور نيهدف از انجام ا

 يبود. تمام ييبازخورد در آموزش ماما نهيشده در زم
مقاالت مناسب بودند و  تيفيشده از لحاظ ك افتيمقاالت 

مقاالت  نيا جيبه نتا نانياطم دهنده موضوع نشان نيا
مطالعه در آموزش  كيفقط  نهياست. چون در هر زم

قابليت انجام مرور ساختارمند  انجام شده است ييماما
ي  سهيمقا نهي. مطالعات انجام شده در زموجود نداشت

 س،يروش تدر كياستفاده از بازخورد به عنوان  تأثير
 يدر بازخورد دادن، بررس انيمهارت دانشجو يبررس
بازخورد به دانشجو، نظر دانشجو در مورد ارائه  تيوضع

موانع ارائه  يبررس ان،يدانشجو ريبازخورد از سا افتيرد
 كيدر مورد استفاده از  زهايبازخورد و نظر سوپروا

به  يبود. با نگاه ييابزار بازخورد در آموزش ماما

 ،ياز جمله پزشك گريد يها بازخورد در رشته يها استفاده
آموزش  نهيكه بازخورد در زم ميشو مي متوجه يپرستار

 ييها نهيدارد. از جمله زم تر بيشبه مطالعات  ازين ييامام
بازخورد استفاده  يبرا گريد يها كه در مطالعات در رشته

توان به  مي دارند يياستفاده در ماما تيشده است و قابل
بازخورد  تأثيرارائه بازخورد با استفاده كارت بازخورد، 

بازخورد شفاهي بر  تأثير ران،ياگفر يمند رضايتبر 
بازخورد هنجاري بر انگيزه  تأثيريادگيري،  امدهايپي

كتبي و شفاهي،  كننده دروني، مقايسه بازخورد تصحيح
اشاره  مؤثرازخورد ي بها شناسايي ويژگي

  .)22تا18و8كرد(
مطالعه  نيشده در ا افتي مقاالتحاصل از مرور  جينتا

بازخورد در  يبرا ييها تيو مز ها نشان داد كه چالش
توان  مي ها ذكر شده است از جمله چالش ييآموزش ماما

بودن تعداد دانشجو، نبود فرهنگ  اديبه كمبود وقت، ز
دانشجو و  نيب وستهيمناسب و نبود ارتباط پ يسازمان

 سيتدر يها روش يو تنوع و دو گانگ كاركنان ماما
  .)17و16و12و5(اشاره كرد دياسات

نوع  ،يكه سبك فرد رديگ مي نشات نجايا از يدوگانگ نيا
انحراف از  زانيو م درماني – يمراقبت ماتيتصم

 ني. اهست متفاوت ديموجود در اسات ياستانداردها
 يعنيشود.  مي آشكارتر يدوره كارآموز تفاوت، با شروع

 يآموزش ياستانداردها ابندي مي در رانيكه فراگ يزمان
و الزم است  ستينقابل اجرا  ينيط باليدر مح قايدق

 رشيرا با حداقل امكانات اجرا كرد. پذ نديهنرمندانه هر فرا
مرحله آسان است اما نقض آن در  نيدر ا يسبك مرب
پزشك موجب  ايكاركنان  ،يتوسط مرب يدوره بعد
شود.  مي آنها يتيكفا يدانشجو و احساس ب يسردرگم

 كرده يرا عموم يافتيدر يتداوم اشتباهات بازخوردها
احساس  ماريو تكرار آن به خصوص در حضور ب است

دانشجو  تاًيو نها است به دانشجو داده ياحترام يب
تفكر ارائه  نيبا هم سازنده دانسته و ريبازخوردها را غ

كند.  نمي و به آن عملاست  كرده يابيآن را نامناسب ارز
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تا حد ممكن بر  نيبال طيحدر م انيگردد مرب مي شنهاديپ
تا با كم رنگ  نديعمل نما يآموزش يهاندارداساس استا

مثبت از  يتيبتوان ذهن س،يدر تدر يدوگانگ نينمودن ا
  ورد.آارائه بازخورد در دانشجو به وجود 

مقاالت اشاره  زدرين يگريد به موارد ها مورد چالش در
ترس از خدشه دار شدن  شده است. عواملي از جمله

في، نگراني شاگردي، ترس از ارزشيابي من -ارتباط معلم 
بازخورد در دانشجو،  تأثيرمربي در مورد نوع 

ي نامطلوب دانشجو مثل عصبانيت، دفاع از خود ها واكنش
. هر كدام )5اشاره شده است( كهاست  يو خجالت موارد

موارد در رشته  نيا ايجهت كه آ نيموارد در ا نياز ا
 ريخ ايبازخورد هستند  يها و چالش ايجز مزا زين ييماما

  دارند.  يبه بررس ازين
رفع  ،يشيبازاند كيتوان به تحر مي بازخورد يايمزا از

توان حل مسأله و بحث  شيافزا ،ينواقص، رشد فرد
بازخورد در  ياي. به مزا)16و12اشاره كرد( يگروه
 يموارد گريدر مقاالت د يو به صورت كل گريد يها رشته

 توان به اثرات بازخورد مي اشاره شده است كه از جمله
انگيزش و اعتماد به نفس، يادگيري  ،در تعميق يادگيري

 كارگيري كنترل شده، افزايش توانايي به خود
ي تشخيصي، ها مهارت، توسعه عملكرد و )5(ها آموخته

ي عمل، افزايش كاربرد مناسب ها كاهش هزينه اتاق
كيفيت مستندات پزشكي، درك  ي آزمايشگاهي وها تست

 تياحساس رضا شيد، افزاخو تياز صالح رانيبهتر فراگ
 يارتباط يها مهارتمدرس، بهبود  شرفتيمدرس، پ

  .)11و10و9و8و6(مدرس اشاره كرد
مطالعه  كينشان داد در  نيمطالعه همچن نيا جينتا

دهند اما  نمي بازخورد ارائه ديمعتقدند كه اسات انيدانشجو
در  نيا )5دهند( مي معتقدند بازخورد ارائه ديخود اسات

معتقدند كه  ها دانشجو گريداي  در مطالعهكه  ستيحال
 تيرعا دياصول ارائه بازخورد در حد مطلوب توسط اسات

دانشجوها و  دگاهيد نيموضوع تفاوت ب ني. ا)14(دشو نمي
 نيدهد و ا مي را در مورد بازخورد نشان دياسات

 يبه بررس ازين يياست كه در رشته ماما يموضوع
  دارد. يتر بيش

نمودند كه  انيب نهيزم نيو همكاران در ا يمحمد نيد
دارند كه به فراگيران  مي اساتيد پزشكي مكرراً اظهار

كنند، در حالي كه گزارش فراگيران  مي بازخورد ارائه
دهد. شايد دليل عمده اين  مي عكس اين ادعا را نشان

دهندگان و  مسأله در درك و برداشت نادرست ارائه
ي ارائه ها هدف و تكنيك گيرندگان بازخورد از تعريف،

 . مك ايلوريك)6گيرد( مي مؤثر بازخورد نشأت
)Mcilwrick( نويسند:  مي و همكارش در تأييد اين نكته

خيلي از اوقات اگر از متخصصي بپرسيم كه آيا به 
 دهد يا نه؟ جواب مي دانشجويان خود بازخورد عملكرد

دهم.  مي انجام ادهد: مطمئناً من هميشه اين كار مهم ر مي
در اين مورد سؤال كنيم،  اريدر حالي كه اگر از يك دست

من بندرت خودم بازخورد  ديگو مي خواهيم شنيد كه
گويم كه  مي كنم، اما هميشه به دانشجويانم مي دريافت

كنند و اگر از يك دانشجوي پزشكي  مي چگونه كار
 بپرسيم، خواهد گفت كه: هيچ كس به من بازخورد

دهند واقعاً به من  مي اين كار را انجامدهد و وقتي هم  نمي
  . )9(كنند نمي كمكي
و گيرندگان  دهندگان و برداشت نادرست ارائه درك

احساس  يدگيچيپ يتوان به گستردگ مي بازخورد را
 نيبازخورد و فاصله ب افتيو در ارائه ييتوانا ران،يفراگ
موارد  نيو اقدام به بازخورد نسبت داد كه ا افتيدر
  .رديمد نظر قرار گ انيو دانشجو ديسط اساتتو يستيبا
معتقد بودند كه  انيدو مورد از مطالعات دانشجو در

 انياست و ب يبهتر از بازخورد شفاه يبازخورد كتب
است  ريگ نوشتن بازخوردها وقتاين كه نمودند با وجود 

 مطالعه زريدانشجو و سوپروا ،يبار توسط مرب نياما چند
در مورد  شنهاداتيادات و پانتق يشود و بازخوان مي
 ليو آنها را جهت ن است ارزشمند بوده ها مهارت يريادگي

 انيدانشجو .دينما مي تر كينزد يبه اهداف آموزش
قبل از  يزمان اي ها كردند كه معموالً صبح انيب نيهمچن
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نمودند تا  مي را مطالعه يكتب يورود به بخش بازخوردها
 يآورند و با آمادگ اديكار خود را به  ينكات مثبت و منف

انجام شده در  طالعات. در م)16و5(كامل وارد بخش شوند
از كم كردن سوء برداشت از بازخوردها  گريد يها رشته

 ياييا كم كردن فراموش نمودن بازخوردها به عنوان مزا
پر  طي. گرچه شرا)23(اشاره شده است يبازخورد كتب
 را محدود يباستفاده از بازخورد كت ينيبال طيمشغله مح

 نيبه ا يتر بيشالزم باشد تا زمان  ديشا يسازد ول مي
 ازين زيموضوع ن نينوع بازخورداختصاص داده شود. ا

 يستيآن هم با يياجرا تيو قابل رددا يتر بيش يبه بررس
  در نظر گرفته شود. 

 نيتر بيش يچه كس ييدر آموزش مامااين كه  نهيزم در
بحث  يجا زيخواهد داد ن ارائه انيبازخورد را به دانشجو

بازخورد  ديشده كه اسات انيمقاله ب كيوجود دارد در 
 انيدانشجو ريو سا زهايبا سوپروا سهيدر مقا يتر بيش

  . )16دهد( مي به دانشجو ارائه
انجام شده از بازخورد، بازخورد را به  بندي ميتقس كي در

 بندي . اين تقسيم)8(اند كرده ميتقس يبازخورد مثبت و منف
آن توجه دارد. اين  دهنده به اثرات بر فراگير از ديد ارائه

بدان معنا است كه مدرس بازخورد داده شده را كه 
مشوق و بر انگيزاننده در ادامه رفتار مطلوب براي 

به اهداف آموزشي باشد را بازخورد مثبت و  رسيدن
بازخورد در جهت اصالح و جلوگيري از رفتار نامطلوب 

از مقاالت مرور  يكي جي. نتا)24داند( مي يرا بازخورد منف
بازخوردها  تر بيشمعتقدند  انيشده نشان داد كه دانشجو

 ديبا زيموضوع ن ني. در رابطه با ا)16است( ياز نوع منف
  . رديصورت پذ يتر بيش قاتيتحق ييماما شدر آموز

 ياريكل در مورد روش و ساختار بازخورد تنوع بس در
به  .ستين نيبهتر ضرورتاً يروش چيوجود دارد و ه

است  دتريكه مف ينوع بازخورد يبرا يتوافق كل يعبارت
مناسب است و از چه  طيكدام مح يكدام بازخورد برا اي

استرس به  نيتر كماستفاده شود كه دانشجو با  يعبارات
 هيوجود ندارد. اگرچه توص زد،بپردا يبه خود قضاوت

 ريغ ،ميستقبر اساس مشاهده م ،شود بازخورد شفاف مي
 تيمثبت كار با هدف تقو يها بر جنبه ديبا تاك يقضاوت

  ارائه گردد.  ندهيرفتار و بهبود عملكرد آ
 يتوانند رو مي مارستانيو ب يماماها در مراكز درمان

و  ايندنمنظر  ديعملكرد خود در رابطه با دانشجو تجد
و  انيخود از مرب يمتقابال بر تقاضاها زين انيدانشجو
و  تيتمركز بر كم يجاه و ب ايندنظر نمديتجدماماها 

 يداده شده به خوب يبازخوردها، به بازخوردها تيفيك
بازخورد، تداوم  از فرهنگ تيحما كرديعمل كنند. با رو

بازخورد ممكن است بتوان به  رندهيبازخورد و پرورش گ
  .دياثر رس اكثرحد
عدم استفاده از  مطالعه حاضر، يها تياز محدود يكي

 web of scienceمثل  ياطالعات يها گاهيپا ريت سامقاال
 نيكه علت آن، در دسترس نبودن اصل مقاالت ا بود
 گريد يها تيبود. از محدود رانيكشور ا يداده برا گاهيپا
مطالعه، زبان مقاالت بود كه محقق فقط مقاالت به  نيا

تسلط نداشتن بر  ليرا به دل يسيو انگل يزبان فارس
  وارد مطالعه كرد. گريد يها زبان

  
  گيري نتيجه

و  است رانيفراگ شرفتيجزء مهم رشد و پ كيبازخورد 
ارائه  تيدر مورد اهم ديبا ينيبال ديو اسات انيمرب

انجام  يمناسب برا يو ابزارها دهيبازخورد آموزش د
مرور مطالعات  جيداشته باشند. نتا اريآن را در اخت مؤثر
يان و دانشجويان در است كه ديدگاه مرب نيا دهنده نشان

ارائه بازخورد در آموزش باليني يكسان  تمورد وضعي
از نظر  يينيست. ارائه بازخورد در روند آموزش ماما

از لحاظ  يباشد ول يممكن است در سطح مطلوب يكم
تر دارد. اگرچه  مطلوب ارائهجهت  يبه اقدامات ازين يفيك

 مؤثربازخوردها  تيفيك يدر ارتقا دياسات يتوانمندساز
جهت  انيدانشجو سازي منددر كنار آن توان ياست ول

 يضرور زياز بازخوردها ن مؤثرو استفاده  افتيدر
ارائه  تيگردد وضع مي شنهاديپ .گردد ياحساس م
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با استفاده از  عيبه طور وس ينيبازخورد در آموزش بال
گردد و در صورت وجود  يان بررسنفع ذي يتمام گاهيد

  .رديصورت پذ يدامات مقتضاق نه،يزم نيخأل در ا
  

  قدرداني
 يمروري  مطالعه نيكه مقاالت آنها در ا يافراد ياز تمام

 به عمل يمورد استفاده قرار گرفته است تشكر و قدردان
  .ديآ مي
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A Review of Feedback in Midwifery Education 
 

Shadi Goli1, Habibolah Rezaei2, Fariba Haghani3, Marjan Goli4 
 

Abstract 
 
Introduction: Midwifery is one of the vital fields in the health care system where clinical education is highly 
important for students and feedback is an essential element of clinical education. This paper provides a 
review of feedback in midwifery education. 
Methods: In this narrative review study, databases of SID, IranMedex, Irandoc, Magiran, PubMed, ERIC, 
Google scholar and Science direct were searched through using keywords like feedback, reflection, 
midwifery. The Persian and English articles on feedback in midwifery, published from 1980 to 2015, were 
included in the study. 
Results: A total of 742 articles were found. Regarding the research goal, seven articles were finally 
reviewed after removing duplicates. The most important results of the review were in the domains of 
consensus on the necessity of feedback, challenges and advantages of feedback in midwifery education and 
existence of inadequate performance in giving feedback in midwifery education. Students and faculty 
members agreed on giving feedback. The advantages of feedback in midwifery education include stimulation 
of reflection, elimination of deficiencies, personal growth, increased problem solving skills and group 
discussion. 
Conclusion: Since the present review study suggests that the viewpoints of faculty members and students 
about the status of feedback in clinical education are not the same, a broader assessment of feedback in 
clinical education from the perspective of all stakeholders is recommended in order to take appropriate 
measures to fill possible gaps. 
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