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 مقاله پژوهشی 

 

در ای و خود پنداره حرفه ینیدر آموزش بال بازخورد نیب یهمبستگ

 یپرستار انیدانشجو

 

 یاریاسفند نهی، سوسن آبگ*یمحمد یغمیشراره ض

 

 

 چكيده

 یضر با هدف بررسمطالعه حا ای،خود پنداره حرفهگیری در شکل ینیبال طیمح یفرد نینقش تعامالت ب تیبا توجه به اهممقدمه: 

 انجام شد. یپرستار انیدر دانشجوای با خود پنداره حرفه ینیبازخورد در آموزش بال یهمبستگ

دانشگاه  ییو ماما یاردانشکده پرست 8و  7ترم  یپرستار یدانشجو 167 یبود که بر رو یهمبستگ یفیمطالعه توص کی نیا: هاروش

 تیتوسط فرم اطالعات جمع هاانجام شد. داده یسرشمار وهیبه شگیری انجام شد. نمونه 1400- 1399واحد کرج در سال  یآزاد اسالم
بود که به روش خود  ینیلو پرسشنامه بازخورد در آموزش با (Cowin) نیکو یپرستارای حرفه دارهخود پن یسؤال 36پرسشنامه  ،یشناخت
 شد. لیتحل سکوئرا یوکا رمنیاسپ یهمبستگ بیضر و یفیتوص یهاآزمونبا استفاده از  هاشد. داده لیتکم یگزارش

 پنداره خود%82 و ودب نمره( 216) از مجموع65/176±53/23 یپرستارای نمره کل خود پنداره حرفه اریو انحراف مع نیانگیمنتايج: 

 حد در بازخورد%  8/77 و بود نمره( 125)از مجموع  76/82±15/10 ینیبازخورد در آموزش بال نمره کل نیانگیداشتند. مباال ای حرفه
 ینیزخورد در آموزش بالنمره کل با نیب یو معنادار فیمثبت ضع یهمبستگ رمنیاسپ یهمبستگ بینموده بودند. آزمون ضر افتدری متوسط

 (.p 222/0=r=004/0)نشان داد یپرستارای و نمره کل خود پنداره حرفه

 نشان داد. یپرستار انیدانشجوای با خود پنداره حرفه ینیبازخورد در آموزش بال نیب یفیضع یهمبستگنتایج این مطالعه گيري: نتيجه

 گردد.دانشجویان پیشنهاد می ایعوامل مرتبط با خود پنداره حرفهسایرشناسایی 

 

 بازخورد ای،خود پنداره حرفه ،ینیآموزش بال ،یپرستار انیدانشجوهای كلیدی: واژه
 269تا  261 (:40)22؛ 1401 آبان آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

نچه آخود پنداره به تفکر، ادراک و احساس ما در مورد خود و 

 ی بالقوه خود در زندگی شخصی درکهادر مورد توانایی

 درک فرد از ای،خود پنداره حرفه(. 1شود)می کنیم، اطالقمی

تفکر، تکامل  یبر چگونگ کهاست ای فرد حرفه کیبه عنوان  خود

                                                 
،  یپرستار وهگر( اری)استاد ،یمحمد یغمیشراره ضدکتر نویسنده مسؤول:  *

. نرایکرج ، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،ییو ماما یپرستار هنشكددا
zeighami@kiau.ac.ir  

 ی. خود پندار(2گذارد)می وی اثرای نقش، رفتار و عملکرد حرفه

است که پرستاران راجع  یدیاطالعات و عقا یپرستارای حرفه

که نقش مهمی در  دارند شانیو رفتارها هابه نقش، ارزش

 ه(. خود پندار3دارد)گرایی ایحرفه و ایحرفههویت گیری شکل

و عملکرد فرد را  رفتار، نقش تکاملتفکر،  پرستاریای حرفه

واحد  ،ییو ماما یپرستار هنشكد، دا یپرستار وهگر( ی)مرب ،یاریاسفند نهیآبگ سوسن

 (esfandire_abgineh@yahoo.com) .رانیکرج ، ا ،یکرج، دانشگاه آزاد اسالم

 22/6/1401، تاریخ پذیرش: 18/6/1401، تاریخ اصالحیه: 15/4/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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برای ی تربیش روانی(، آمادگی 4و2دهد)می قرار تأثیر تحت

( ایجاد 2تر بالینی)مؤثر( و عملکرد 3)ایحرفه تیمسؤولقبول 

(، خود 4نموده، احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس)

( فرد 7) یشغل تیرضاو  (6(، کیفیت زندگی کاری)5مدیریتی)

پرستاری اثر محافظتی ای دهد. خود پنداره حرفهارتقاء میرا 

( داشته، در 8در برابر استرس شغلی و فرسودگی شغلی)

 (. 9پیشگیری از ترک حرفه پرستاری نقش به سزایی دارد)

 (Çoplu& Tekinsoy Kartınدر مطالعه کوپلو و همکاران )

گزارش نسبتًا باال  یپرستار دانشجویانای حرفه هخود پندار

درصد از  40نتایج مطالعه البرزی و دشتی، نشان داد (. 10شد)

 (.11پایین داشتند)ای دانشجویان خود پنداره پنداره حرفه

نشان داد دانشجویان پرستاری نسبت به سایر مطالعه پاسیار، 

خود (. 12تری دارند)دانشجویان علوم پزشکی خود پنداره پایین

به موازات توسعه  ایند آموزش،پرستاری در فرای پنداره حرفه

شکل گرفته ، مهارت شناختی، عملی، اخالقی، عاطفی و اجتماعی

فرهنگ، مدیریت، استرس  ی،فردتجارب و عوامل  تأثیرو تحت 

ی، تعامالت بین فردی با بیمار، اجتماععوامل  وی آموزشمحیط 

 تحول و تکامل کارکان و مربیان و شرایط محیط کار بالینی

تعامالت محیط بالینی نقش مهمی در توسعه (. 16تا13)ابدیمی

(. 18و17در دانشجویان پرستاری دارد)ای خود پنداره حرفه

بخشی از تعامالت محیط بالینی مربوط به تعامل آموزشی بین 

است که بر خود پنداره مربیان با دانشجویان پرستاری 

رتباط ا. (19و4گذارد)می تأثیر دانشجویان پرستاریای حرفه

 با دانشجویان به توسعه انیمرب مؤثرمثبت و  یفرد نیب

با نقش  ی آنهاسازگار و مثبت در دانشجویان خودپنداره

 (. 19نماید)می کمکای حرفه یپرستار

، تعاملی بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده به بازخورد

 -یاددهی چرخه ناپذیرضروری و جدایی عنوان بخش

(. بازخورد فرایندی پویا برای دستیابی 20است) یادگیری

تقویت بازاندیشی ایجاد و  ( که با21به هدف آموزشی است)

 خود موجباعمال و عملکرد  فراگیر در آموزش بالینی بر

بازخورد درآموزش  (.22گردد)می عملکرداصالح یا ارتقا 

را نقش آیینه در یادگیری حرکات ورزشی همان  بالینی

بدون بازخورد، اشتباهات اصالح نخواهد شد، (. 23دارد)

ی هاصالحیتعملکرد بالینی صحیح تقویت نخواهد شد و 

(. چنانچه بازخورد با 22)بالینی آموخته نخواهند شد

شود، یادگیری، انگیزش  ارائهروشی مناسب و اصولی 

یافته و  (، اعتماد به نفس افزایش24درونی و بیرونی)

ی هامهارت، بهبود ایرفهح -توسعه فردی فرصتی برای 

 دانشجویان مهیا فردی و احساس رضایت بین

ضعیف موجب بازخورد (. در مقابل 25گردد)می

سرافکندگی، وضعیت تدافعی، احساس حقارت، طردشدگی 

از این رو شیوه  .(24)شودمی فراگیرو تضعیف روحیه 

راه رفتن "دشواری  بهبازخورد در آموزش بالینی  ارائه

 (.26شود)می تعبیر "روی شیــشه

یت مربیان مسؤولبازخورد، هسته مرکزی با وجودی که  

به طور منظم و مداوم،  رودمی و همواره انتظار بودهبالینی 

استفاده  در فرایند اموزش بالینی از بازخورد

(، اما فقدان آگاهی و مهارت الزم مربیان جهت 26و23شود)

شدن ارتباط ترس از خدشه دار (، 25و22)ارائه بازخورد

از سوی  شاگردی، ترس از ارزشیابی منفی -مربی

خود هنگام دریافت از  دفاع و خجالتعصبانیت،  ،فراگیران

 بازخورد در آموزش بالینی ارائهبازخورد، از موانع 

دانشجویان دهند که اغلب می (. شواهد نشان26تا24)است

و  بودهبازخورد در آموزش بالینی، ناراضی شیوه از 

را بسیار مبهم  دریافت شده در پروسه آموزش دبازخور

(. مطالعه مودب و همکاران، نشان داد 26نمودند)ارزیابی 

بازخورد در آموزش بالینی از نظر کمی در سطح مطلوب 

برای دانشجویان سنوات  به خصوصاما از نظر کیفی 

مطالعه حقانی و  (.25)نشد ارائهباالتر در حد بهینه 

بازخورد در آموزش  اصول ارائه نشان داد کههمکاران، 

  (.22نیست)در حد مطلوب و مورد انتظار 

ی در هدایت مؤثرپرستاری نقش ای خود پنداره حرفه

دانشجویان پرستاری داشته و بازخورد ای رفتارهای حرفه

درست ارائه شود تا به خودپنداره ای بایستی به شیوه

دانشجویان پرستاری آسیبی وارد نکند. با توجه به ای حرفه
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در آموزش بالینی و  اطالعی از وضعیت بازخورداین که 

در دانشجویان پرستاری و همبستگی ای خود پنداره حرفه

بین دو متغیر مورد بررسی در این دانشکده در دست نبود، 

با هدف تعیین همبستگی بازخورد در آموزش ای مطالعه

در دانشجویان پرستاری انجام ای ود پنداره حرفهبالینی با خ

ی مبتنی بر شواهد و بستر هاشد. تا به عنوان بخشی از یافته

ی دانش پژوهی در خصوص هافعالیتبه انجام  ای،زمینه

خود  یفرایند بازخورد در آموزش بالینی و نیز ارتقا ارتقای

دانشجویان پرستاری، توسط اساتید کمک ای پنداره حرفه

 ماید. ن

 هاروش

این یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که طی سالهای 

دانشجویان  کلیهجامعه پژوهش انجام شد.  1400-1399

 پرستاری مقطع کارشناسی پیوسته مشغول به تحصیل

کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و  8و  7ترم 

 .نفر( 185) مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بود

معیار خروج از مطالعه،  گیری سرشماری بود.نمونهروش 

مهمان بودن دانشجو و عدم رضایت جهت شرکت در 

 هانفر وارد مطالعه شدند. داده 167 مطالعه بود. در نهایت

توسط فرم اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خود 

پرسشنامه درک از بازخورد  پرستاری وای پنداره حرفه

 وری شد.در آموزش بالینی گردآ
 

توسط  پرستاری:ای الف: پرسشنامه خود پنداره حرفه

 36ل (. این پرسشنامه شام1( طراحی شد)Cowin) کوین

موافقم، کامالً ) لیکرتای در مقیاس شش گزینه سؤال

کامالً موافقم، نسبتا موافقم، نسبتا مخالفم، مخالفم و 

خود پنداره "عدب 6امتیاز بود که از  6تا 1مخالفم( از 

عمومی پرستاری، مراقبت، ارتباطات بین همکاران، ارتباط، 

 سؤال 6تشکیل شده بود. هر بعد حاوی  "دانش و رهبری

امتیاز و طیف نمره  36تا 6بود. دامنه نمرات هر یک از ابعاد 

امتیاز بود. بر حسب نقطه  216تا 36کل این پرسشنامه بین 

 97پایین، ای داره حرفهخود پن 96تا  36برش، امتیاز بین 

خود  216تا 158متوسط و ای خود پنداره حرفه 157تا 

باال تعریف شد. روایی و پایایی نسخه ای پنداره حرفه

 تأییدفارسی پرسشنامه حاضر توسط بادیه پیمای جهرمی 

محاسبه و  84/0 سازیپایایی به روش دو نیمهشد. ضریب 

پایایی این  .(3)به دست آمد 97/0ضریب آلفای کرونباخ 

 (. 27( گزارش شد)94/0ابزار در مطالعه مهاجر و همکاران)
 

 ب: پرسشنامه درک از بازخورد درآموزش بالینی:

بر سه  تأکیدوضعیت بازخورد در آموزش بالینی را با 

 و گویه( 4بازخورد ) گویه(، شیوه 12) ه، محتوامؤلف

کند. این می ارزیابی گویه( 9ارائه بازخورد ) مهارت

تایی بود.  5 لیکرت مقیاس در گویه 25حاوی  پرسشنامه

نمره گذاری این ابزار بر اساس محاسبه میانگین امتیازات 

امتیاز بود.  125تا  25در هر حیطه بود. دامنه کل امتیاز بین 

نشان دهنده بازخورد مناسب در آموزش  تربیشنمره 

 "58تا  25 "بالینی بود. بر اساس نقاط برش، دامنه امتیاز 

 93 "بازخورد متوسط و "92تا  59 "بازخورد ضعیف،

بازخورد مناسب تعریف شد. پایایی این ابزار در  "125تا

 (. 22گزارش شد) 86/0مطالعه حقانی و همکارانش 

رسشنامه از روش باز آزمایی به منظور تعیین پایایی دو پ

در دو  هامجدد استفاده شد که به این منظور پرسشنامه

تن از دانشجویان 10روز در اختیار  10مرحله به فاصله 

پرستاری قرار گرفت و همبستگی حاصل از دو آزمون 

 (،81/0)پرستاریای خود پنداره حرفه برای پرسشنامه

 (،79/0نی )بازخورد در آموزش بالی پرسشنامه درک از

  دانشجو از مطالعه حذف شدند. 10این  گردید.برآورد 

به منظور اجرای پژوهش، پس از کسب اجازه از معاونت  

و معرفی به  پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

دانشکده پرستاری و مامایی و انتخاب واحدهای پژوهش 

به شکل هدفمند، همکار پژوهشگر یک دانشجوی آموزش 

گیری توضیحات الزم در مـورد دیده )قبل از انجـام نمونه

گیری به ایشان داده شده بود( با رعایت نحوه انجـام نمونه

ها شنامهکلیه نکات اخالق در پژوهش اقدام به توزیع پرس

در بین واحدهای پژوهش و دریافت آن نمودند. 

نامـه کتبی تـوسط هـا همراه با فـرم رضایتپرسشنامه
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پرسشگر در اختیار دانشجویان قرارگرفت و پس از ارائه 

توضیحات در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه، طی یک تا دو 

روز جهت ارائه زمان کافی برای تکمیل پرسشنامه و 

های ت آنها، پرسشنامهسؤااله ابهامات و یی بگوپاسخ

 آوری شد. تکمیل شده جمع

در این پژوهش مالحظات اخالقی با توجه به معیارهای معاهده 

دانشگاه جهت انجام  ینمسؤولاجازه از  کسب هلسینکی مانند

 ، معرفیIR.IAU.K.REC.139401 یق، اخذ کد اخالق بهتحق

اهداف و نحوه انجام  یحپژوهش و توض یهاپژوهشگر به نمونه

جهت شرکت  یکتب یترضا دانشجویان، اخذاز  یکهر  یکار برا

جهت انصراف از ادامه  دانشجویان در پژوهش و آزاد بودن

 یججهت اعالم نتا ینمسؤولو  یانبه دانشجو یناناطم، پژوهش

 یل، مد نظر قرار گرفت.پژوهش در صورت تما

 SPSS forافزار آوری شده با استفاده از نرماطالعات جمع

.. Chicago, SPSS Inc16.0Windows, Version  

آمار توصیفی از  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف شاخص

برای توصیف مشخصات دموگرافیک و توصیف معیار 

بررسی  متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد. جهت

ل و وابسته ابتدا آزمون ارتباط متغیر مستق

Kolmogorov-Smirnov هاانجام گرفت و نرمالیتی داده 

بررسی گردید. بر اساس نتایج این آزمون، بازخورد در 

ای ( و خود پنداره حرفهP=010/0آموزش بالینی آموزشی )

(001/0=P توزیع نرمال نداشتند. لذا برای بررسی رابطه )

یب همبستگی اسپیرمن بین آنها از آزمون ناپارامتریک ضر

همچنین برای بررسی ارتباط بین مشخصات  استفاده شد.

دموگرافیک با متغیرهای مورد بررسی از آزمون کای 

اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در 

ضعیف،  3/0مطالعه حاضر ضریب همبستگی بین صفر تا 

قوی تعریف شد. سطح  1تا 61/0متوسط و  31/0تا  6/0

 در نظر گرفته شد. 05/0از  ترکمی در این مطالعه ارمعناد
 

 نتايج

پرسشنامه توزیع شده، توسط دانشجویان تکمیل  167کلیه 

دهی )درصد پاسخ شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در مطالعه  اغلب دانشجویان شرکت کننده (.%100پرسشنامه 

( %5/69دانشجویان ) تربیش( مجرد بودند. %3/7( زن و )82%)

 ( مشغول%7/34در بخش داخلی جراحی ) تربیشو  7ترم 

 نداشتند (%1/61بودند و سابقه کار دانشجویی) کاراموزی

سال با  18/22±96/0(. میانگین سن دانشجویان 1 )جدول

با  86/16±16/1سال و میانگین نمره معدل  21 تا 24دامنه 

مدت کار دانشجویی بود. میانگین طول  14تا  96/19دامنه 

 تا صفر ماه بود.  36سال با دامنه  1/8±5
 

مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری ترم  :1جدول

 (N=167شرکت کننده در مطالعه) 8و  7

 تعداد ) درصد( طبقات متغیر

 (18%) 30  مرد جنس

 (%82) 137 زن

 (%3/74)124  مجرد وضعیت تاهل

 %( 7/25)43  متاهل

 %( 5/69)116 7ترم  ترم

 %( 5/30)51  8ترم 

 %( 4/23)39 سی سی یو بخش

 %( 2/13)22 ای سی یو

 %( 7/34)58 جراحی-داخلی

 %( 6/18)31 بهداشت جامعه

 %( 2/4)7 مدیریت

 (3)5 بهداشت مادر و نوزاد

 (3)5 هافوریت

 %( 9/38)65 دارد سابقه کار دانشجویی

 %( 1/61)102 ندارد

 

 

 هاو بازخورد در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری به تفکیک حیطهای بررسی میانگین و انحراف نمره خود پنداره حرفه: 2جدول

 متغیر
حداقل و حداکثر نمره کسب شده 

 توسط دانشجویان در هر بعد

 میانگین±انحراف معیار

 حداقل نمره حداکثرنمره
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 9 36 33/29±08/5 عزت نفس پرستاری ایحرفهخود پنداره 

 12 36 67/29±12/4 مراقبت

 15 36 83/29±08/4 دانش

 7 36 83/29±35/4 ارتباط با همکار

 10 36 97/29±52/4 ارتباطات

 9 36 98/27±67/4 رهبری

 62 216 65/176±53/23 ایکل خود پنداره حرفه نمره

بازخورد در آموزش 

 ینیبال

 20 56 91/41±76/5 بازخورد در آموزش بالینی یمحتوا

 6 20 50/13±42/2 بازخورد در آموزش بالینی وهیش

 18 35 34/27±42/3 بازخورد در آموزش بالینی یهامهارت

 45 107 76/82±15/10 نمره کل بازخورد در آموزش بالینی
 

، میانگین و انحراف معیار نمره کل خود 2 بر اساس جدول

ین میانگین تربیشبود.  65/176±53/23 ایحرفهپنداره 

ین میانگین مربوط به ترکممربوط به ارتباطات بود و 

 هابازخورد در آموزش بالینی یافته رهبری بود. در تحلیل

در آموزش  بازخورد نشان داد که میانگین نمره کل

 .بود 76/82±15/10بالینی

 30(18%)ای بر اساس نقاط برش، از نظر خود پنداره حرفه

خود نفر137 ( %82متوسط و )ای نفر خود پنداره حرفه

بازخورد  نفر 3(%8/1باال داشتند. همچنین )ای پنداره حرفه

و  طنفر متوس 130(%8/77در آموزش بالینی ضعیف، )

نفر بازخورد در آموزش بالینی مناسبی  34(4/20%)

 دریافت نموده بودند. 

 

 در آموزش بالینی در دانشجویان پرستاریبازخورد  وای همبستگی بین نمره کل و ابعاد خود پنداره حرفه: 3جدول

بازخورد در  یمحتوا ایحرفهخود پنداره 

 آموزش بالینی

بازخورد در  وهیش

 آموزش بالینی

بازخورد  یهامهارت

 در آموزش بالینی

نمره کل بازخورد در 

 آموزش بالینی

 ایحرفهخود پنداره 

 عزت نفس پرستاری
198/0=r 

010/0=p 

116/0=r 

106/0=p 

125/0=r 

108/0=p 

192/0=r 

013/0=p 

 مراقبت
258/0=r 

001/0=p 

112/0=r 

149/0=p 

161/0=r 

038/0=p 

248/0=r 

001/0=p 

 دانش
247/0=r 

001/0=p 

039/0=r 

614/0=p 

071/0=r 

363/0=p 

182/0=r 

019/0=p 

 ارتباط با همکار
219/0=r 

004/0=p 

134/0=r 

084/0=p 

131/0=r 

092/0=p 

213/0=r 

006/0=p 

 ارتباطات
155/0=r 

045/0=p 

051/0=r 

509/0=p 

073/0=r 

348/0=p 

138/0=r 

075/0=p 

 رهبری
180/0=r 

020/0=p 

080/0=r 

305/0=p 

059/0=r 

452/0=p 

163/0=r 

036/0=p 

کل خود پنداره  نمره

 ایحرفه

240/0=r 

002/0=p 

111/0=r 

154/0=p 

127/0=r 

102/0=p 

222/0=r 

004/0=p 

 

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن همبستگی مثبت 

بازخورد در  و معناداری بین نمره کل) =r./222)ضعیف

نشان ای آموزش بالینی و نمره کل خود پنداره حرفه

در آموزش  (. همبستگی بین ابعاد بازخوردp=004/0داد)
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دانشجویان در ای بالینی و ابعاد خود پنداره حرفه

 شد.  ارائه 3 پرستاری در جدول

 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین بازخورد در 

دانشجویان ای آموزش بالینی با خود پنداره حرفه

پرستاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج طی سالهای 

انجام شد. نتیجه مطالعه همبستگی ضعیف،  1400تا 1399

بازخورد درک شده در آموزش مثبت و معناداری بین 

پرستاری در دانشجویان ای بالینی و خود پنداره حرفه

که دانشجویانی که وضعیت بازخورد طوریه نشان داد، ب

تر درک نموده بودند، خود در آموزش بالینی را مناسب

باالتری داشتند. همچنین بر اساس تحلیل ای حرفه هپندار

ی تربیش، عزت نفس پرستاریای ابعاد خود پنداره حرفه

ی مراقبت، دانش، هاداشته و درک بهتری از خود در حیطه

سو با نتایج ارتباط با همکار و رهبری داشتند. این یافته هم

( و همچنین یو Jeong Yeowon) ونیئویجئونگ و مطالعه 

( بود که نشان داد توسعه خود Yoo & Choi) و چوی

 تأثیرتحت پرستاری در دانشجویان ای پنداره حرفه

(. همچنین نتایج مطالعه 18و17گیرد)می تعامالت قرار

ی داشت که خوانهم( Kimحاضر با نتایج مطالعه کیم )

با  مؤثرنشان داد مربیان بالینی از طریق برقراری ارتباط 

دانشجو، جهت ارتقا عملکرد بالینی، نقش مهمی در توسعه 

(. 19پرستاری دانشجویان دارند)ای خود پنداره حرفه

بازخورد تعاملی اجتماعی بین مربی و دانشجو است که در 

رشد فرایند آموزش از طریق اصالح و بهبود عملکرد، زمینه 

(. با بهبود 28نماید)می فراگیر را فراهمای شخصی و حرفه

ای عملکرد، عزت نفس افزایش یافته و خود پنداره حرفه

(. در مطالعه 25یابد)می ن توسعهپرستاری در دانشجویا

موزش بالینی آحاضر همبستگی ضعیفی بین بازخورد در 

آمد که احتماال نشان دهنده  به دستای و خود پنداره حرفه

پرستاری از سایر عوامل ای خود پنداره حرفهپذیری تأثیر

جامعه است که  و همچون تعامالت با پزشک، کادر درمان

 رسی قرار نگرفت.در مطالعه حاضر مورد بر

دانشجویان خود پنداره  %82مطالعه حاضر نشان داد که 

سو با نتایج مطالعه کوپلو باالیی داشتند. این یافته همای حرفه

( بود که Çoplu& Tekinsoy Kartın) و تکنینسوی کارتین

باالتر از  یدانشجویان پرستارای خودپنداره حرفه نشان داد،

( و همکاران Milisen) میلیسن در مطالعه (.10متوسط بود)

در دانشجویان پرستاری روبه ای میزان خود پنداره حرفه

(. اما نتایج مطالعه حاضر با 7تکامل و مثبت گزارش شد)

 40ی نداشت که نشان داد خوانهممطالعه البرزی و دشتی، 

(. 11پایین داشتند)ای درصد از دانشجویان خود پنداره حرفه

دانشجویان ای داد که خود پنداره حرفه مطالعه پاسیار، نشان

تر پرستاری نسبت به سایر دانشجویان علوم پزشکی پایین

عواملی چون وجود  رسد، احتماالً می (. به نظر12بود)

فرصتهای شغلی و استخدامی مناسب برای پرستاران در 

داخل و خارج از کشور، تصویر مثبت اجتماعی پرستاران در 

فرهنگی جنس مذکر در رشته پرستاری پاندمی کرونا، پذیرش 

یادگیری  مناسبت در محیطای و تعامالت حرفه هادر دانشگاه

پرستاری باال در ای بالینی از علل خود پنداره حرفه

 دانشجویان باشد. 

دانشجویان وضعیت بازخورد  %8/77در مطالعه حاضر 

-درآموزش بالینی را متوسط ارزیابی نمودند. این یافته هم

نشان  سرایی و همکاران بود کهنتایج صفری کوچک سو با

بازخورد در آموزش  دانشجویان وضعیت ارائه %2/73داد 

(. مطالعه مودب و 29)کردند بالینی را متوسط ارزیابی

همکاران، نشان داد که بازخورد در آموزش بالینی از نظر 

برای  به خصوصکمی در سطح مطلوب اما از نظر کیفی 

(. 25نمی شود) ارائهت باالتر در حد بهینه دانشجویان سنوا

نشان داد که اصول ارائه مطالعه حقانی و همکاران،  نتایج

و  شیوهمحتوا، ی هاحیطهبازخورد در آموزش بالینی در 

بازخورد در حد مطلوب و مورد انتظار  ی ارائههامهارت

 ارائهرسد مهارت ناکافی مربیان در می (. به نظر22نبود)

بازخورد به عنوان  ارائهمناسب محتوا، شیوه و مهارت در 

جزء ضروری آموزش بالینی از دالیل متوسط ارزیابی 
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شدن بازخورد از سوی دانشجویان باشد. این امر 

و  های جهت طراحی و اجرای کارگاهریزبرنامهضرورت 

تدوین بسته آموزشی جهت توانمندسازی مربیان بالینی، 

التدریس و مربیان جدید استخدام مربیان حق خصوصاً

از تکنیک بازخورد در آموزش  مؤثرشده در زمینه استفاده 

 سازد. می بالینی را مطرح

ی مطالعه حاضر گردآوری اطالعات از یک هامحدودیتاز 

غیر تصادفی گیری محیط پژوهش و استفاده از روش نمونه

 را کاهش داد. لذا پیشنهاد هادادهپذیری بود که تعمیم

گردد که مطالعات دیگری به صورت چند مرکزی و با می

تصادفی به منظور گیری ی نمونههاروشاستفاده از 

انجام گیرد. از نقاط قوت این  هادادهپذیری افزایش تعمیم

 دری استاندارد و انجام مطالعه هامطالعه استفاده از ابزار

ی هادانشجویان سال آخر کارشناسی بود. زیرا کلیه واحد

و  تربیش، فرصت حضور نددو ترم آخر بالینی بود

تر در محیط بالینی، درک بهتری از بازخورد بالینی طوالنی

ای نمود و همچنین خود پنداره حرفهمی مربیان فراهم

پرستاری در دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری 

ها، داوم در محیط بالینی و درک چالشو با حضور م

ی یافته بود. لذا در تربیشفرهنگ و تعامالت تکامل 

 نمود.می شناسایی رابطه بین دو متغیر کمک شایانی

 

 گيرينتيجه

این مطالعه همبستگی ضعیفی بین بازخورد در آموزش 

پرستاری نشان داد. بررسی ای حرفه هبالینی و خود پندار

ی درک شده در محیط هاها و استرسهمبستگی بین تنش

بالینی، تعامل با پزشک و سایر حرف بهداشتی با خود 

دانشجویان پرستاری به منظور شناسایی ای پنداره حرفه

دانشجویان پرستاری ای عوامل مرتبط با خود پنداره حرفه

 گردد.می پیشنهاد

 قدرداني

آزاد دانشگاه مطالعه حاضر مستخرج از طرح پژوهشی 

 IR.IAU.K.REC.139401اسالمی واحد کرج و کد اخالق 

بود. بدین وسیله از دانشجویان پرستاری شرکت کننده در 

آزاد دانشگاه مطالعه و همچنین معاونت پژوهش و فناوری 

اسالمی واحد کرج جهت تصویب و حمایت مالی 

گردد. این طرح پژوهشی در می قدردانی (152036طرح)

مین حمایت مالی از أسب مجوز و تپس از ک 1399سال 

 شورای پژوهشی واحد کرج اجرا گردید. 

 

 عبمنا
1. Cowin L. Measuring nurses' self-concept. West J Nurs Res. 2001; 23(3): 313-25.  

2. Heydari A, Shokouhi Targhi E. [The effect of an educational-orientation program upon professional self-

concept of undergraduate nursing students]. iranian Journal of Medical Education. 2014; 14 (6): 438-

494. [Persian]  

3. Badiyepeymaye Jahromi Z, Keshavarzi S, Jahanbin I. [Determination of the reliability and validity of the 

Persian version of nurses’ self-concept questionnaire (NSCQ)]. Journal of Nursing Education. 2014; 

2(4): 63-71. [Persian] 

4. Badiyepeymaie Jahromi Z, Kargar M, Ramezanli S. Study of the relationship between nurse self-concept 

and clinical performance among nursing students. Jentashapir Journal of Health Research. 2015 ; 6(5): 

e28108.  
5. Yoo J H, Choi HJ. A study on the relationship between professional self-concept, interpersonal 

relationship, coping, clinical practice satisfaction of nursing college students. The Korea Academia-

Industrial cooperation Society .2019; 20 (3): 553–561.  

6. Farhadi A, Bagherzadeh R, Nemati R, Moradi A, Sadeghmoghadam L. The relationship between 

professional self-concept and work-related quality of life of nurses working in the wards of patients with 

COVID-19. BMC Nursing. 2021; 20 (1): 14726955.  

7. Milisen K, De Busser T, Kayaert A, Abraham I, de Casterlé BD. The evolving professional nursing self-

image of students in baccalaureate programs: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 2010; 47(6): 688-98.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5489-fa.html


 و همکار یمحمد یغمیشراره ض ایو خود پنداره حرفه ینیبازخورد در آموزش بال نیب یهمبستگ
 

 http://ijme.mui.ac.ir (40)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان  268

8. Kim GH, Kim JY, Lim J. Mediating effect of psychological empowerment in relationship between 

professional self-concept and burnout in psychiatric nurses. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 

2012; 21(3): 229–237.  
9. Cowin LS, Craven RG, Johnson M, Marsh HW. A longitudinal study of student and experienced nurses' 

self-concept. Collegian. 2006; 13(3): 25-31.  

10. Çoplu M, Tekinsoy Kartın P. Professional self-concept and professional values of senior students of the 

nursing department. Nurs Ethics. 2019; 26(5): 1387-1397. 

11. Alborzi J, Dashtbozorgi B. [Comparative study of self-concept of students at Ahvaz nursing and 

midwifery school]. journal of JundiShapur Educational Development. 2019; 9(4): 243-253. [Persian] 

12. Passyar N. The effect of paramedical students' attitude toward their jobs on their self-concept at the 

Fatemeh nursing and midwifery college, Shiraz-Iran. European Psychiatry. 2008; 23(S2): 96. 

13. Badiyepeymaiejahromi Z, Yektatalab S, Momennasab M, Mehrabi M. Factors affecting nursing students' 

professional self-concept in Iran: a qualitative study. Prof Inferm. 2020; 73(1): 116-125. 

14. Arthur D, Thorne S. Professional self-concept of nurses: a comparative study of four strata of nursing 

students in a Canadian universitya Canadian university. Nurse Educ Today. 1998; 18(5): 380-388.  

15. Torabizadeh C, Dokoohaki R, Rambod M, Raeiskarimian F. [The correlation between academic self-

concept and learning climate in nursing students after experiencing preceptorship program]. Sadra 

Medical Journal. 2016; 4(2), 89-98. [Persian] 

16. Bjorkstrom ME, Athlin EE, Johansson IS. Nurses' development of professional self-concept from being a 

nursing student in a baccalaureate program to an experienced nurse. J Clin Nurs. 2008; 17(10): 1380-91.  

17. Jeong YW. Enhancing the professional self-concept of nursing students: a qualitative content analysis. 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019; 18(9): 170-182.  

18. Yoo JH, Choi HJ. A study on the relationship between professional self-concept, interpersonal 

relationship, coping, clinical practice satisfaction of nursing college students. Journal of the Korea 

Academia-Industrial cooperation Society. 2019; 20(3): 553–561. 

19. Kim JS. Relationships between reality shock, professional self-concept, and nursing students' perceived 

trust from nursing educators: A cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2020; 88: 104369.  

20. Weinstein DF. Feedback in clinical education: untying the Gordian knot. Acad Med. 2015; 90(5): 559-61.  

21. Ziaee S. [The quantity and quality of feedback in clinical education from the viewpoint of midwifery 

students]. Development Strategies in Medical Education. 2016; 3 (1):35-47. [Persian] 

22. Haghani F, Rahimi M, Ehsanpour S. [An investigation of "perceived feedback" in clinical education of 

midwifery students in Isfahan university of medical sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 

2014; 14(7): 571-580. [Persian] 

23. Rahimi M, Ehsanpour S, Haghani F. [The role of feedback in clinical education: Principles, strategies, 

and models]. Journal of Medical Education and Development. 2016; 10(4): 264-277. [Persian] 

24. Samavatian H, Kazemi Mahyari H. [The identify effective feedback characteristics and determine the effect of 

these characteristics on the effective feedback from the view point of students of ahvaz jahad university]. 

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences. 2014; 5(1): 65-76. [Persian] 

25. Moaddab N, Mohammadi E, Bazrafkan L. [The status of feedback provision to learners in clinical 

training from the residents and medical students’ perspective at shiraz university of medical sciences, 

2014]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2015; 6(1): 58-63. [Persian] 

26. Tayebi V, Tavakoli H, Armat M, Nazari A, Tabatabaee Chehr M, Rashidi Fakari F, et al.[Nursing 

students' satisfaction and reactions to oral versus written feedback during clinical education]. Journal of 

Medical Education and Development. 2014; 8 (4): 2-10. [Persian] 

27. Mohajer S, Tang LY, Chong MC, Danaee M, Mazlum SR, Bagheri N. Evaluation of professional self-

concept and its relationship factors: a study among nursing students in Mashhad university of medical 

sciences, Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2021; 23(12).  

28. Atkinson A, Watling CJ, Brand PLP. Feedback and coaching. Eur J Pediatr. 2022; 181(2): 441-446.  

29. Safaei Koochaksaraei A, Imanipour M, Geranmayeh M, Haghani S. Evaluation of status of feedback in 

clinical education from the viewpoint of nursing and midwifery professors and students and relevant 

factors. J Med Educ Dev. 2019; 11(32): 43-53. [Persian] 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://www.jkpmhn.org/articles/archive.php
http://edcbmj.ir/article-1-791-en.html
http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-1085-fa.html
http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-1085-fa.html
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5489-fa.html


 

269 / 2022: 22(40) Iranian Journal of Medical Education   http://ijme. mui. ac. ir 

Correlation between Feedback in Clinical Education and Professional 

Self-Concept in Nursing Students 

 

Sharareh Zeighami Mohammadi¹, Susan Abgineh Esfandiari² 
 

Abstract 

 
Introduction: Considering the role of interpersonal interactions in the clinical environment in the formation 

of professional self-concept, this study was conducted to investigate the correlation between feedback in 

clinical education and professional self-concept among nursing students. 

Methods: This descriptive correlational study was performed on 167 nursing students in the 7th and 8th 

semesters in the School of Nursing and Midwifery of Karaj Islamic Azad University in Iran in the academic 

years 2020-2021. Sampling was done through the census sample method. Data collection tools were 

demographic information form, the Cowin's 36-item Nursing Professional Self-Concept questionnaire, and 

feedback in clinical education questionnaire, completed by the self-report method. Data were analyzed 

through descriptive tests of mean, standard deviation, frequency, and percentage, inferential tests such as 

Spearman correlation coefficient and Chi-square. 

Results: The mean and standard deviation of the total score of the nursing professional self-concept was 

176.65±23.53 and 82% had a high professional self-concept. The mean score of feedback in clinical education 

was 82.76±10.15 and 77.8% had received moderate feedback in clinical education. The Spearman correlation 

coefficient test showed a weak and significant positive correlation between the total score of feedback in 

clinical education and the total score of the nursing professional self-concept (r = 0.222 p = 0.004). 

Conclusion: There was a weak correlation between feedback in clinical education and the professional self-

concept of nursing students. 

Keywords: Nursing students, Clinical education, Professional Self-Concept, Feedback. 

 

Addresses: 
1. () Assistant professor, Department of Nursing, College of Nursing& Midwifery, Karaj Branch, Islamic 

Azad University, Karaj, Iran. Email: zeighami@kiau.ac.ir  
2. Instructor, Department of Nursing, College of Nursing& Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad 

University, Karaj, Iran. Email: esfandire_abgineh@yahoo.com 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5489-fa.html
http://www.tcpdf.org

