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چکیده
زمینه و هدف :هدف اصلی هر سیستم آموزشی ،انجام موفق فرآیند یادگیری است و یکی از ابزار های دستیابی به این هدف ،ارائهی بازخورد موثر به
دانشجویان درطول دورهی یادگیری میباشد .از آنجا که آموزش بالینی بخش اعظمی از آموزش رشتههای علوم پزشکی از جمله پرستاری و مامایی را
تشکیل میدهد ارائهی بازخورد به دانشجویان درحین آموزش بالینی اهمیت بسیار مییابد .لذا هدف مطالعهی حاضر بررسی وضعیت ارائهی بازخورد در
آموزش بالینی پرستاری و مامایی و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید و دانشجویان است.
روش بررسی :دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که در نیمسال دوم  19- 10انجام شد ،تمام دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی ترم  3به باال و کلیهی
اساتید بالینی بهعنوان نمونه وارد مطالعه شدند .در مجموع  111دانشجو و  92استاد بالینی در مطالعه شرکت کردند .جمعآوری داده در مورد وضعیت
بازخورد بهکمک پرسشنامه محقق ساخته انجامگرفت .روایی پرسشنامه به روش محتوایی و صوری و پایایی آن به روش آزمون مجدد تایید شد .در
نهایت ،دادهها با نرم افزار  SPSSو بهکمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون آماری تی مستقل تحلیلشدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد  %73/2دانشجویان و  %74اساتید وضعیت ارائهی بازخورد در آموزش بالینی را در حد متوسط ارزیابیکردند و اختالف
معناداری بین دیدگاه آنان وجودنداشت ( .)p=2/31بیشترین نوع بازخورد مورد استفاده ،بازخورد شفاهی و فردی بود .مهمترین عوامل مرتبط با عدم
ارائهی بازخورد موثر از دید اساتید و دانشجویان عبارت بودند از تسلط علمی ناکافیاستاد ،عدم آگاهی و نداشتن مهارت ارائهی بازخورد توسط استاد،
تعداد زیاد دانشجو و طول مدت کوتاه کارآموزی با یک استاد.
نتیجهگیری :باوجود نقش بازخورد در اثربخشی آموزش و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری ،این مطالعه نشان دادکه وضعیت ارائهی باازخورد درآماوزش
بالینی ایدهآل نبوده و در سطح متوسط است و عوامل مختلفی با این مسئله مرتبط هستند .لذا الزم است راهکارهایی نظیر توانمندسازی اساتید در زمیناهی
اصول ارائهی بازخورد و تالش برای بهبود شرایط آموزش بالینی مدنظر مسئولین آموزشی قرارگیرد.
واژگان کلیدی :بازخورد ،آموزش بالینی ،پرستاری ،مامایی.
این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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
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مقدمه

گردد ( .)13اگر در محیط یاادگیری باازخورد وجاود نداشاته

هدف اصالی هار سیساتم آموزشای ،انجاام موفاق فرآیناد

باشااد اسااتادان نماایداننااد کااه آمااوزش مااوثر بااوده یااا نااه و

یادگیری بیان شده است و یکی از ابزارهای دساتیابی باه ایان

دانشجویان نمیفهمند یادگیری صاورت گرفتاه یاا خیار و در

هدف ،ارائهی بازخورد موثر به دانشجویان ،در مورد فعالیات-

نهایت بیماران بهای این مشکل را میپردازند و ممکن است از

هایشان در طول دورهی یاادگیری مایباشاد ( .)2 ,1در علاوم

درمان و مراقبتهای کافی برخوردار نشوند( .)13این در حالی

مختلف تعاریف متعددی از باازخورد ارائاه شاده اسات ،اماا

است که ارائهی بازخورد در محیطهای یادگیری بالینی ،سخت

رایجترین و کاملترین تعریف از بازخورد در آموزش پزشکی

و چالش برانگیز به نظر میرسد ( )1 ,0باه طاوریکاه برخای

عبارت است از " اطالعات خاصی کاه باه یادگیرناده جهات

شواهد نشان میدهند بسیاری از اساتید به این دلیال کاه در

تقویت بازاندیشی در ماورد عملکاردش ارائاه مایشاود .ایان

درستی از بازخورد ندارند یا بخاطر اینکه از مهارتهای عملی

اطالعات از سوی آموزش دهنده به فراگیار ارائاه مایشاود و

جهت ارائهی بازخورد موثر برخوردار نیستند ،این امر مهام را

اجزاء عملکرد او را اصالح کرده و یا ارتقا میبخشاد"(.)4 ,3

انجام نمیدهند یا خیلی کم به دانشجویان باازخورد مایدهناد

در واقع بازخورد سنگ زیربناا و اماری مهام و حیااتی بارای

( )4و در صورت انجام نیز ،معموالً همه اصول صحیح ارائهی

یادگیری است .وقتی فراگیر بداند که عملکرد خود را چگوناه

آن در سه حیطه محتوا ،شیوه و مهارتهای ارائاهی باازخورد،

انجام داده و برای بهبود آن چه باید بکند ،بهتر و ساریعتر یااد

در حد مطلوب و مورد انتظار رعایت نمیشود( .)11در هماین

میگیرد ( .)0 ,9بنا بر پژوهشهای انجاام شاده ،باازخورد در

راستا و بر اساس یافتههای مطالعات مختلاف ،اگرچاه اسااتید

تعمیق یادگیری ،انگیزش و اعتمااد باه نفا  ،یاادگیری خاود

اظهار میدارند که مکرراً به فراگیران بازخورد ارائه مایدهناد،

کنترل شده و افزایش توانایی به کارگیری آموختهها موثر است

اما گزارش فراگیران عک

این ادعا را نشان میدهد .بناابراین

(.)1 ,7

بنظر میرسد تا وقتی اساتید و دانشجویان در مورد تعریاف و

در طی فرایند یاددهی -یادگیری ،مدرسین در تبدیل تجربیاات

به کارگیری اصول و استانداردهای بازخورد بهعنوان یک ابازار

دانشجو به آمادگی و شناخت مناسب ،نقش بسیار مهمی دارند

آموزشی به توافق نرسند ،اثربخشی آموزشهاای باالینی ماورد

و ایفای موثر این نقش ،بدون ارائه بازخورد مناساب در حاین

تردید خواهد بود ( .)19 ,14 ,3باهویاژه از آن جهات کاه باه

آموزش ،امکان پذیر نمیباشد( .)1با توجه باه اینکاه آماوزش

کارگیری ضعیف فرآیند بازخورد منجر به شکست آن میشود

بالینی ،بخش حیاتی آموزش پزشکی را تشکیل می دهد ،ارائه-

و در فراگیر حاالتی چاون عصابانیت ،سارافکندگی ،وضاعیت

ی بازخوردهای منظم بر عملکرد فراگیران باه منظاور اساتفاده

تدافعی ،احساس حقاارت ،طردشادگی و تضاعیف روحیاه را

کامل از تجارب بالینی ،اماری ضاروری اسات ( .)1مطالعاات

موجب میگردد (.)19 ,1

متعدد نشان دادند که بازخورد آنی و مستقیم در محیط باالینی

بر ایان اسااس و باا توجاه باه اهمیات و نقاش باازخورد در

منجر به بهبود و ارتقاء عملکرد دانشجو میگردد ( .)12-12به

آموزشهای بالینی و از آنجایی که ارتقای کیفیت آن به بررسی

عبارتی ،در محیط بالینی رشد مهاارتهاا وابساته باه دریافات

مستمر وضاعیت موجاود ارائاهی باازخورد و شاناخت نقاا

بازخورد مناساب اسات و بادون ارائاهی باازخورد ،عملکارد

ضعف احتمالی نیاز دارد ،پژوهش حاضر باه دنباال بررسای و

مناسب تقویت نمیشود و اشتباهات فراگیاران اصاالح نمای-
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دید اساتید و دانشجویان پرساتاری و ماماایی و تعیاین برخای

خود را به دقت خوانده و سواالت و گویهها را از نظر ظاهری

عوامل مرتبط با آن بوده تا به عنوان مبنایی برای رفاع نقاایص

و شفاف بودن مورد بررسی قراردهند و نظر خود را در ماورد

موجود و برطرف کردن موانع احتمالی ،مورد توجه مسئولین و

گویههای مبهم بیان کنند .سپ

اصالحات الزم بر اساس نظار

اساتید قرارگیرد.

آنها در پرسشانامههاا اعماال شاد .روایای محتاوایی نیاز باا
نظرسنجی از متخصصان بررسی شاد باه ایان ترتیاب کاه 11

روش بررسی

نفراز صاحبنظران و متخصصین آموزش پزشاکی آیاتمهاای

این مطالعه ،از نوع توصیفی تحلیلی بوده و واحدهای ماورد

پرسشنامه را از نظر ضرورت ،مرتبط بودن ،ساادگی و واضاح

پژوهش عبارت بودند از کلیهی دانشجویان تارم ساه و بااالتر

بودن بررسی و تاییاد کردناد ( CVR= 2/71و .)CVI= 2/12

کارشناسی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشاکی تهاران و

پایایی ابزار به روش آزمون مجدد با فاصله یک هفته بررسای-

باالینی ایان

گردید .به این منظور پرسشنامهها بین  12نفر از دانشاجویان و

دانشجویان مشارکت داشتند .به دلیل محادود باودن جامعاهی

 12نفر از اساتید توزیع شدند .سپ

یک هفته بعاد دوبااره از

آماری از کلیهی اسااتید باالینی دانشاکده و تماام دانشاجویان

همان افراد نظرسنجی شد و ضریب همبستگی باین دو نوبات

کارشناسی پرستاری و مامایی واجد شرایط (ترم  3به بااال) در

محاسبه گردیاد کاه در پرسشانامه دانشاجویان  r= 2/74و در

کلیهی اساتید پرستاری و ماماایی کاه در تادری

نیمسال دوم  19 – 10برای نمونه گیاری اساتفاده شاد .ابازار

پرسشنامه اساتید  r=2/70به دستآمد .روش اجارای مطالعاه

مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته باود کاه

به این صورت بود که پا

از کساب تاییدیاهی اخاال (کاد

بر مبناای مطالعاه متاون علمای معتبار ( )22-10تهیاه شاد و

اخال  )791 :و تایید روایی و پایایی ابازار جماعآوری داده و

مشتمل بر دو بخش بود :بخش اول شامل  23سوال در طیاف

پ

از توضیح هدف مطالعه و کسب رضایتناماه آگاهاناه از

الیکرت از همیشه (نمره  )9تا هرگز (نماره  )1کاه کیفیات و

واحدهای مورد پژوهش ،پرسشنامهها بین اساتید و دانشجویان

چگونگی ارائهی بازخورد به دانشجویان در آموزشهای بالینی

توزیع شده و با فاصلهی کوتاهی جمعآوری شدند .از مجموع

را میسنجید .محدوده نمارات ایان بخاش از پرسشانامه باین

 277نفر دانشجوی واجد شرایط  111نفر به پرسشنامهها کامل

 23-119بود که در مقیاس  122محاسبه شد و نمارهی نهاایی

پاسخ دادند (درصد پاسخگویی  )%71/41و از مجموع  71نفار

به سه سطح باالی ( %79مطلوب) ،بین  92تا ( %79متوسط) و

استاد واجد شرایط تعاداد 92نفار در پاژوهش شارکتکردناد

کمتر از (%92ضعیف) تقسیم بندی شد .الزم به ذکار اسات 9

(درصد پاسخگویی  .)%72/42در نهایت دادههاا باا اساتفاده از

گویه ( 22 ،19 ،14 ،0و  )22به صورت متناقض با گویاههاای

نرم افزار آماری  SPSSنسخه  10و به کمک شاخصهای آمار

اصلی ( )1 ،13 ،1 ،4 ،12و با نمره دهی معکوس طراحی شده

توصیفی و آزمون آماری تی مستقل تحلیل شد.

بودند .بخش دوم مشتمل بر  7سوال بسته پاسخ بود واساتید و
دانشجویان بر اساس دیدگاه و تجربیات خود عوامل مرتبط باا

یافتهها
در مطالعااهی حاضاار %72/42شاارکت کنناادگان اسااتاد و

روایی ابزار جمعآوری داده به روش محتوایی و صوری تعیین

 %71/41دانشجو بودند که اکثریت هار دو گاروه را خاانمهاا

شد .برای تایید روایی صوری ،از تعداد  9نفر از دانشجویان و

( %14اساااتید و %03/0دانشااجویان) تشااکیل ماایدادنااد .اکثاار

 9نفر از اساتید درخواست شد تا پرسشنامههای مخصوص باه

اساتید شرکت کننده در مطالعه در محادودهی سانی 42 – 41

وضعیت فعلی ارائهی بازخورد را مشخص میکردند.
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سال با سابقهی کاار  12/11 ± 1/91باوده و  %92آنهاا دارای

نیااز در محاادودهی ساانی  21-22سااال( )%40/9قاارارداشااتند

رتبهی مربی بودند .اکثر دانشجویان شارکت کنناده در مطالعاه

(جدول .)1

جدول  :1ویژگیهای فردی اساتید و دانشجویان
متغیر
دانشجو
جن
استاد

تعداد

درصد

زن

127

%03/0

مرد

71

%42/1

زن

47

%14

مرد

3

%0

سن

دانشجو

21/19±2/21

(انحراف معیار±میانگین)

استاد

43/21 ±0/11
پرستاری

100

%13/13

مامایی

32

%10/10

پرستاری

31

%70

مامایی

12

%24

مربی

29

%92

استادیار

23

%40

دانشیار

2

%4

کمتر از 12

22

%44

12–22

17

%34

بیشتر از 22

11

%22

دانشجو
رشتهی تحصیلی
استاد

رتبهی علمی استاد

سابقهی کار استاد
(سال)

یافتااههااا نشااان داد کااه  %73/2از دانشااجویان و  %74اساااتید

مستقل ،بین دیدگاه دانشجویان و اساتید در این زمینه تفااوتی

کیفیت ارائهی بازخورد در آموزش باالینی را در حاد متوساط

وجودنداشت (( )p=2/31جدول .)2

( )%92 – 79ارزیابی کردند و با توجه به نتیجهی آزماون تای
جدول  : 3وضعیت ارائهی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید
وضعیت ارائه بازخورد

اساتید

دانشجویان
تعداد

درصد

تعداد

درصد

کمتر از ( %92نامطلوب)

7

%3/9

2

2

 92تا ( %79متوسط)

149

%73/2

37

%74

باالی ( %79مطلوب)

40

%23/2

13

%20

جمع

111

%122

92

%122

انحراف معیار±میانگین

01/71±11/93

نتیجه آزمون تی مستقل

p=2/312

72/31 ± 1/21
df=241

t=2/171

در این مطالعه  %31اساتید معتقد بودند در هر دورهی آموزش

حالی که فقط  %27دانشجویان معتقد بودند به دفعات بازخورد

بالینی به دفعات متعدد به دانشاجویان باازخورد مایدهناد در

دریافت میکنند %34 .اساتید و  %23/1دانشجویان معتقد بودند
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که بازخوردها به موقع و بدون تاخیر ارائه میشاوند .البتاه در

میدهند ولی تنها  %21/9دانشجویان این مسئله را تایید کردند.

مورد رعایت حریم خصوصی حین ارائهی بازخورد و تادار

در حالیکه  %93/1اسااتید اذعاان داشاتند کاه هنگاام ارائاهی

یک فضای محرمانه و خصوصی %21 ،اساتید اظهارداشتند کاه

بازخورد هم نکات منفی و هم نکات مثبت عملکرد دانشجو را

همیشااه بااه صااورت خصوصاای و محرمانااه بااه دانشااجویان

لحاظ کرده و بیان میکنند ولی فقاط  %24/7دانشاجویان ایان

بازخورد میدهند در حالی که اکثر دانشاجویان ( )%30/3نظار

مساله را تایید کردند .عالوه بار ایان  %39/4دانشاجویان معتقاد

متفاوتی داشته و معتقد بودند فقط گاهی اوقات بازخوردها باه

بودند که اساتید بر مبنای گفتههایدیگران در موردعملکردایشان،

صورت محرمانه ارائه میشوند .این مسائله در ماورد رعایات

به آنها بازخورد مایدهناد ناه باراسااس مشااهدات عینای و

ادب و احترام به دانشجو حاین ارائاهی باازخورد نیاز وجاود

مستقیم خود و تنها  %11/2بازخوردهاا را ساازنده مایدانساتند

داشت .به این معنی که اگرچاه اکثار اسااتید ( )%71/4اعتقااد

(جدول .)3

داشتند که همیشه با رعایت ادب و احترام به دانشجو بازخورد
جدول  : 2دیدگاه دانشجویان و اساتید در مورد کیفیت و چگونگی ارائهی بازخورد در آموزش بالینی
اساتید(همیشه)

دانشجویان(همیشه)

گویه
1

متعدد بودن دفعات ارائه بازخورد

%31

%27

2

به موقع بودن بازخورد بعد از هر فعالیت

%34

%23/1

3

ساده و قابل فهم بودن

%41

%22/7

4

رعایت فضای دوستانه و خصوصی هنگام ارائه بازخورد

%21

%27/1

9

توصیفی بودن زبان بازخورد ،نه قضاوتی و با هدف ارزشیابی

%42/1

%20/3

0

ارائه بازخورد تنها در موارد ارتکاب خطا

%20/9

%27/0

%31

%21/1
%20/4

از ارائه بازخورد

7

اختصاص فرصت بازاندیشی پ

1

ارائه بازخوردهای تشویقی و انگیزاننده

%34

1

متناسب بودن با نیاز یادگیری دانشجو

%32

%27/1

 12مبتنی بر مشاهدات مستقیم استاد از عملکرد دانشجو

%20

%29/0

 11بازخورد به ویژگیهای شخصیتی دانشجو

%42

%20/9

 12بیان هردو جنبه مثبت و منفی عملکرد دانشجو

%93/1

%24/7

 13مبتنی بر متون علمی ،نه نظرات شخصی استاد

%40

%32/1

 14ارائه بازخورد اصالحی درحضور سایر افراد

%42/1

%23/0

 19ارائه بازخورد تنها در آخر دوره هنگام ارزشیابی نهایی

%21/0

%22/4

%34

%24/1

%71/4

%21/9

 11فرصت بررسی مجدد عملکرد دانشجو بعد از ارائه بازخورد

%42

%29/0

 11کلی و گنگ بودن بازخوردها

%20

%22/0

 22بر مبنای اظهارات شفاهی سایرین و شنیده ها

%32

%39/4

 21مقایسه دانشجویان با هم حین ارائه بازخورد

%30

%23

%91/2

%31/2

 10همراه با توصیه های الزم برای بهبود عملکرد
 17رعایت ادب و احترام به دانشجو

 22استفاده از عبارات سرزنشی و انتقادی
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 23سازنده بودن بازخوردها

%11/2

%20

این مطالعه همچنین نشان داد که بیشترین نوع بازخورد ماورد

کار اشتباه بودند در حالی کاه  %12اسااتید معتقاد بودناد کاه

استفاده در آموزش بالینی ،بازخورد شفاهی و فاردی اسات .از

بیشتر از بازخورد مثبت که در جهات تقویات و تشاویق کاار

جهت مثبت و منفی باودن بازخوردهاا ،بناا بار عقیاده %44/1

درست است ،استفاده میکنند (جدول .)4

دانشجویان بازخوردها بیشتر از نوع منفی و متمرکز بر اصاالح
جدول  : 3انواع روشهای بازخورد مورد استفاده بنابر نظر اساتید و دانشجویان
انواع بازخورد

اساتید

دانشجویان

کتبی

%1

%11/1

شفاهی

%71

%72/7

فردی

%14

%21/3

گروهی

%30

%21/2

بازخورد منفی (اصالح کار خطا)

%12

%44/1

بازخورد مثبت (تقویت کار درست)

%12

%10/2

در خصوص عوامل مرتبط با ارائهی باازخورد ،نظار اسااتید و

تعداد زیاد دانشجو در هر گروه کارآموزی و طول مدت کوتااه

دانشجویان در خصوص برخی عوامل مشابه بود .تسلط علمی

کارآموزی با یک استاد اشاره کرد که امکاان ارائاهی باازخورد

پایین استاد ،عدم آگااهی و نداشاتن مهاارت کاافی اساتاد در

موثر را کم میکند .دانشجویان نیز ماواردی نظیار یرمطلاوب

زمینهی ارائه بازخورد موثر و تجربهی کاری کم اساتاد از ایان

بودن سیستم ارزشیابی دانشاجو و بای انگیزگای اسااتید را از

موارد بودند .البته از نظر اساتید عوامل دیگری نیز در وضعیت

دیگر عوامل مرتبط باا وضاعیت فعلای باازخورد در آماوزش

فعلی ارائهی بازخورد نقش داشتند که از آن جمله میتوان باه

بالینی برشمردند (جدول .)9

جدول  : 3عوامل مرتبط با وضعیت فعلی ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دید اساتید و دانشجویان به ترتیب اولویت
اولویت

دانشجویان

اساتید
عوامل

درصد

عوامل

درصد

1

تعداد زیاد دانشجو در هر گروه

%91

تجربه کاری کم استاد

%93/9

2

تسلط علمی پایین استاد

%97/1

تسلط علمی پایین استاد

%49

3

دانش و مهارت کم اساتید در ارائهی بازخورد موثر

%97/1

دانش و مهارت کم اساتید در ارائهی بازخورد موثر

%49

4

طول مدت کوتاه کارآموزی با یک استاد

%47/1

یر مطلوب بودن سیستم ارزشیابی دانشجو

%43/4

9

تجربه کاری کم استاد

%40/1

بی انگیزگی اساتید

%41/1

به طور کلی در این مطالعه  %04/1از دانشاجویان از وضاعیت

حالیکاه ا لاب آناان ( )%31/2نقاش و اهمیات باازخورد در

موجود ارائهی بازخورد در آموزش بالینی رضایت نداشاتند در

یادگیری بهتر را زیاد ارزیابی کردند.
بحث
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بنااابر نتااایج مطالعااهی حاضاار اکثاار اساااتید و دانشااجویان

بدست آمد که احتماال مایتوانناد در انتخااب ناوع باازخورد

وضعیت ارائهی بازخورد در آموزش بالینی را در حد متوساط

توسط اساتید موثر باشند مانناد تعاداد زیااد دانشاجو و طاول

ارزیابی کردند .نتایج مطالعه طیبی و همکاران نیز که به بررسی

مدت کم کارورزی .احساس نیاز باه اختصااص زماان بیشاتر

وضااعیت بااازخورد در آمااوزش بااالینی از دیاادگاه مربیااان و

برای ارائهی بازخورد کتبی موضوعی است که باا زیااد باودن

دانشجویان پرداختند نشان داد که وضعیت ارائهی بازخورد باه

تعداد دانشجو در هر گروه کارآموزی و کوتاه بودن طول دوره

دانشجویان در حد متوسط بوده است ( .)2این باه ایان معنای

همراستا نبوده و اساتید را از این لحاظ در محدودیت انتخااب

است که کیفیات ارائاهی باازخورد چنادان باا اساتانداردهای

قرار میدهد.

مربوطه منطبق نیست چنانکه بررسی دقیقتر یافتههای مطالعه-

اگرچه اعتقاد بر این است که کیفیات ارائاهی باازخورد اماری

ی حاضر نیز نشان داد که درصد رعایات همیشاگی اصاول و

مهمتر از شکل ارائهی آن اسات ( )23ولای از آنجاکاه ناوع و

استانداردهای بازخورد موثر در تمام آیتمهاا باه نسابت پاایین

روش ارائهی بازخورد میتواند تاثیرات متفاوتی در آماوزش و

بوده و درحد قابل قبول نیست و نیاز به اصالح و ارتقااء دارد.

یادگیری ایجاد کند ( ،)24لذا در آماوزش باالینی اسااتید بایاد

حقانی و همکاران هم در مطالعهی خود به این نتیجه رسایدند

تصمیم بگیرند کاه کادام یاک از اناواع باازخورد بارای یاک

که اگرچه ارائهی بازخورد از نظر کمی ممکن است در ساطح

دانشجوی خاص موثرتر خواهاد باود و ساعی کنناد از اناواع

مطلوبی باشد ولی از لحاظ کیفی نیاز به بهبود دارد ( .)11ایان

روشهای بازخورد استفاده نمایند ( )29و باید به این نکته نیز

یافتهها نیاز به تمرکز و بررسی عوامل مرتبط با وضعیت ارائه-

توجه داشت که استفاده از بازخورد کتبای مایتواناد فوایاد و

ی بازخورد و اندیشایدن راهکارهاایی بارای بهباود وضاعیت

پیامدهای مفیدی داشته باشد از جمله اینکه سوء برداشتها را

فعلی به سمت وضعیت مطلوب را بیش از پیش آشکار میکند

کم کرده و احتمال فراموش شدن موارد بازخورد داده شاده را

چراکه تنها دریافت بازخورد موثر و منطبق بر اصول اساتاندارد

کم کند ( .)20بنابراین مطلوب این اسات کاه اسااتید از اناواع

در اثربخشی فرایند یاددهی -یادگیری و ارتقاء عملکرد باالینی

بازخورد به تناساب موقعیات اساتفاده نمایناد و از مادیران و

دانشااجویان مااوثر اساات ( )21و بااازخوردی کااه ضااعیف و

برنامه ریزان آموزشی نیز انتظار میرود باا اصاالح و تیییار در

نامناسب ارائه شاود محکاوم باه شکسات باوده و پیامادهای

برنامه ریزیهای فعلی ،زمینه این کاار را بارای اسااتید فاراهم

نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت (.)19 ,1

آورند.

این مطالعه نشان داد کاه از باین اناواع باازخورد ،در آماوزش

یافتهها همچنین نشان داد که اساتید ا لب از باازخورد فاردی

بالینی بیشتر از بازخورد شفاهی استفاده مای شاود .یافتاههاای

استفاده میکنند که با نتاایج مطالعاهی ضایایی همراساتا باوده

مطالعات دیگر نیز تایید کننده این یافته بوده و نشان مایدهاد

( )22و منطبق بر اصول استاندارد ارائهی بازخورد نیاز هسات

که اساتید کمتر به صورت کتبی به دانشجویان باازخورد مای-

( .)27 ,22 ,10اما صرف فردی ارائه دادن بازخورد کافی نبوده

دهند ( .)22 ,2منادی زیاارت و همکااران در مطالعاهی خاود

و مهم است که این بازخوردها در فضایی صمیمانه و دوساتانه

اینطور بیان کردند کاه ارائاهی باازخورد شافاهی مقارون باه

و با رعایت ادب و احترام به شخصایت دانشاجو ارائاه شاوند

صرفهتر از بازخورد کتبی اسات ( .)23شااید باه هماین دلیال

( .)21این در حالیست که در مطالعهی حاضر مشاخص شاد

اساتید ترجیح میدهند بیشتر به صورت شفاهی به دانشاجوین

اگرچه اساتید از بازخورد فردی استفاده میکردند ولی درصاد

بازخورد دهند .البته در مطالعهی حاضر ،یافتههای دیگری نیاز

کمی از دانشجویان اظهار داشتند که در یک محیط خصوصای
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و محترمانه و دوستانه از اساتید خود باازخورد دریافات مای-

بازخورد منفی دریافت کرده و بازخورد مثبت در ماواردی کاه

کنند .ازآنجا کاه هادف از ارائاهی باازخورد ،بهباود عملکارد

کاری را درست انجام مایدهناد خیلای کام و گااهی اوقاات

دانشجو و رفع نواقص یا تقویت نقاا مثبات وی اسات ،لاذا

دریافت میکنند .این اختالف میتواند بیانگار ایان باشاد کاه

برای اثربخشی بیشتر باید با رعایت شرایط استاندارد ارائه شود

احتماااالً در مشااترکی بااین اساااتید و دانشااجویان از معنااای

و در آن شخصیت و جایگاه دانشجو حفظ گردد ( .)21 ,21در

بازخورد منفی و مثبت وجود ندارد یا عملکرد اساتید در ارائه-

یراینصورت بنابر شواهد موجود نگرانی اساتید از واکنشهای

ی بازخورد مثبت به گونهای نیست که توسط دانشاجویان باه

منفاای دانشااجویان و تاارس از تخریااب روابااط بااین اسااتاد و

درستی و در تمام موارد ح

شده باشد .بهعنوان مثال استفاده

دانشجو می تواناد تااثیر منفای بار یاادگیری و رواباط اساتاد-

از کلمات و عبارات سرزنشی توسط استاد یا مدنظر قاراردادن

دانشجو داشته باشد ( .)32از سوی دیگر ،باید توجه داشت که

ویژگیهای شخصیتی دانشجو ،به جای مبنا قراردادن عملکارد

تاکید بر فردی و محرمانه بودن بازخورد ،بدین معنی نیست که

وی هنگام ارائهی بازخورد ،عدم رعایات حاریم خصوصای و

بازخورد گروهی کاربرد ندارد .گاهی الزم است برخی نکاات

بازخورد دادن به دانشاجو جلاوی ساایر افاراد اعام از بیماار،

به همه فراگیران بازخورد داده شود ،در این موارد برای صارفه

همکالسی یا پرسنل و عدم توجه به هر دو جنبه مثبت و منفی

جویی در زمان و آموزشهای هماهنگتر و دقیقتر ،مایتاوان

شاود

عملکارد دانشاجو در حاین باازخورد مایتواناد باعا

به جای بازخورد فردی از بازخورد گروهی استفاده کرد (.)24

دانشجو ح

لذا اگر اساتید در مورد انواع بازخورد ،ماوارد کااربرد آنهاا و

اگر بازخورد تشویقی یا مثبت دریافت میکند آن را در نکند

اصول ارائهی یک بازخورد صاحیح و ماوثر ،آماوزش دیاده و

یا بخاطر نسپارد .لذا این نیاز احساس میشاود کاه عاالوه بار

مهارت الزم را بدست آورناد ،خواهناد توانسات باه تناساب

آشنا کردن اساتید با اناواع باازخورد و جایگااه و کااربرد هار

شرایط و امکانات از انواع بازخورد به نحوهی مناسبی اساتفاده

کدام ،بر مهارتهاای ارائاهی باازخورد ماوثر توساط ایشاان،

نمایند و از نتایج آموزشی آنها به نفع دانشجو بهره ببرند.

متمرکز شده و توانمندسازی مهاارتی در ایان زمیناه صاورت

بنا بر متون علمی ،بازخورد میتواند با هدف اصالح کار اشتباه

گیرد .ذکر این نکته نیز ضروری است که در مطالعاهی حاضار

(بازخورد منفی) یا با هادف تشاویق کاار درسات (باازخورد

دیدگاه اساتید و دانشجویان به صورت خود اظهااری بررسای

مثبت) ارائه شود ( .)24نتایج این مطالعه نشان داد اکثر اسااتید

شد که پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی با استفاده از روش-

اظهار کرده بودند که بیشتر از بازخورد مثبت استفاده میکنناد.

های عینیتر مانند مشاهده مستقیم یا یار مساتقیم ،اطالعاات

نتایج مطالعات دیگر نیز نشان داده که اساتید از ارائه باازخورد

جمعآوری گردد تا دقیقا مشخص شود آیا اساتید از باازخورد

منفی به دانشجویان امتناع میکنند چراکه مایل باه ایجااد یاک

مثبت هم استفاده میکنند یا بنا بر اظهارات دانشجویان ،فقط به

مواجهه سخت و مشکل نیستند چون تصور میکنند با ارائاهی

بازخورد منفی اکتفا میکنند.

بازخورد منفی ،یک انتقاد مخرب شاکل مایگیارد ( )32و باه

اساساً ازآنجاکه فرایند یاددهی -یادگیری در بالین یاک فرایناد

دلیل تمایل به حاذف واکانشهاای احساسای ،در بسایاری از

پیچیده بوده و در محیطی که متشکل از افراد و عناصر مختلف

موارد فقط بازخورد مثبت ارائه میدهند ( .)21البته در مطالعه-

و متعدد است رخ مایدهاد ،ارائاهی باازخورد نیاز مایتواناد

ی حاضاار بااین دیاادگاه اساااتید و دانشااجویان از ایاان حی ا

دستخوش عوامل مختلفی شود کمااینکه در مطالعاهی حاضار

اخااتالف وجااود داشاات و دانشااجویان معنقااد بودنااد ا لااب

مشخص شد از دید اساتید و دانشجویان موانع مختلفی در این
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مساایر وجااود دارد از جملااه تساالط علم ای ناکااافی اسااتاد در

ضرورت و نیاز به پرداختن جادی باه ایان مقولاه و بهساازی

موضوع تخصصی مربوطه یا تجرباه کام وی ،عادم آگااهی و

شرایط موجود که باه یاک تاالش تیمای متشاکل از اسااتید،

مهارت اساتید از اصول ارائهی بازخورد ،عادم تناساب تعاداد

مسوولین آموزشی و مدیران باالینی و حتای دانشاجویان نیااز

استاد -دانشجو در آموزش بالینی ،کوتاه بودن زمان باهم باودن

دارد.

استاد و دانشجو و در نتیجه یر موثر شدن روابط بین فردی و
کاهش امکان ارائهی بازخوردهاای متعادد هماراه باا فرصات

نتیجه گیری

بازاندیشی و حتی نامطلوب و نامناسب بودن سیستم ارزشیابی

از آنجااا کااه باار اساااس اظهااارات هاار دو گااروه اساااتید و

دانشجو .سایر مطالعات نیز عاواملی چاون زیااد باودن تعاداد

دانشجویان ،وضعیت ارائهی بازخورد در آموزشهای بالینی در

دانشجو ،کوتاه بودن طول مدت کارآموزی و کار و مشیلههای

حد متوسط ارزیابی شده و رضایت کامل در این زمینه وجاود

دیگر اساتید را از موانع ارائهی بازخورد ماوثر باه دانشاجویان

ندارد ،ارائهی راهکارهایی در جهات بهباود وضاع موجاود و

نام بردهاند ( .)31 ,2آموزش ناکاافی اسااتید در ماورد اصاول

ارتقاء سطح بکارگیری بازخورد بهعنوان یکی از اجزای فرایند

ارائهی بازخورد ،محایط آموزشای ناامطلوب و وقات ناکاافی

آموزش ،ضروری بنظر میرسد که با توجه باه برخای عوامال

اساتید از جمله عواملی هستند که با ارائاهی باازخورد نااموثر

مرتبط همچون عدم آگاهی و مهاارت کاافی اسااتید یاا عادم

مرتبط هستند ( .)12 ,1مسائلی مانند ترس اسااتید از تخریاب

مناسب بودن تعداد دانشجو و زمان کارورزی ،ضروری اسات

رابطه آنها با دانشجویان نیاز از دیگار عاواملی اسات کاه باه

این راهکارها و تدابیر ،طیاف وسایعی از جواناب مختلاف از

عنوان مانعی بر سر راه ارائهی بازخورد برشامرده شاده اسات

توانمندسازی اساتید در زمینهی اصول ارائهی باازخورد ماوثر

(.)32 ,10

تا آشناسازی دانشجویان با حیطهی بازخورد باه منظاور بهباود

مطلوب نبودن وضعیت ارائهی بازخورد که در مطالعهی حاضر

در ایشان و توسعه و گسترش فرهنگ باازخورد در محایط-

بدست آمد ،در کنار آشکار شدن این عوامل و موانع ،نیااز باه

های آموزشی و نیز بازنگری فرایندهای اجرایی آموزش بالینی

بازنگری در فرایندهای اجرایی و سیاستها و برنامهریزیهای

دانشجویان در جهت برنامه ریزی اثاربخشتار و کارآمادتر را

آموزشی را مطرح میکند.بهخصوص که این مطالعه در زمینهی

شامل شود.

رضایت کلی دانشجویان نشاان داد کاه ا لاب دانشاجویان از
وضعیت فعلی ارائاهی باازخورد در آماوزش باالینی رضاایت

تقدیر و تشکر

نداشتند .در سایر مطالعات مشابه نیز عدم رضایت دانشاجویان

این مقاله بخشی از پایاان ناماه کارشناسای ارشاد آماوزش

گزارش شده است ( .)34 ,33با توجه به نارضایتی موجود ،باه

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کد اخال )791 :

نظر میرساد باا وجاود گذشات چناد دهاه از مطارح شادن

میباشد که در سال  1310اجرا گردید .به این وسیله از کلیهی

بازخورد در آموزش پزشکی و با وجود شواهد علمی بیشمار

اساتید و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشاتی کاه در

راجع به نقش و پیامدهای مفید باازخورد در آماوزش باالینی،

مراحل تصویب و تایید علمی و اخالقی ایان پاژوهش یااری

هنوز تا رسیدن به شرایطی که بازخورد در فرایندهای آموزشی

رساندند و نیز کلیاهی اسااتید و دانشاجویان محتارم دانشاگاه

درهم تنیده شده و جاری و ساری شاود راه زیاادی در پایش

علوم پزشکی تهران که در انجام این پژوهش مشارکت کردند،

است و یافتههای مطالعاهی حاضار تاکیاد مجاددی اسات بار

سپاسگزاری میشود.
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