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نسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :اغلب دانشجویان ( 69/8درصد) احساس خود را از ورود به مرکز مثبت عنوان کرده بودند 77/8 ،درصد آموختههای
خود در  CSCرا متوسط و باالتر تلقی کردند 66/7 .درصد موالژهای کهنه و با کیفیت پایین را مهمترین مشکل  CSCقلمداد
میکردند .همچنین اکثریت آنان معتقد بودند بازخورد به یادگیری کمک کرده و زمان ارائه این بازخورد را در خلوت میدانستند.
نتیجهگیری :احساس دانشجویان در ورود به مرکز مهارتهای بالینی مجموعاً احساس مثبت و حتی اشتیاق بوده است .برخی
کمبودها و برخوردهای نامناسب در مرکز میتواند بر عالقه و حتی انگیزه آنها اثرگذار باشد اما دیدگاه ایشان نسبت به دریافت
بازخورد در مرکز مثبت بود .با بازخورد سازندهتر ،انتظار میرود دانشجویان انگیزه بیشتری برای انجام کار بهتر داشته باشند.
کلیدواژهها :بازخورد ،دانشجویان مامایی ،مرکز مهارتهای بالینی.
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رضتتتایت دانشتتجویان همچنان به عنوان یک شتتتاخم مهم کیفی در

مقدمه
آموزش بالینی ،مهمترین بخش در آموزش پرستتتاری و مامایی و

یادگیری و تدریس مطرح است و یادگیری نیز ارتباط قوی با رضایت آنها

جزو الینفک آن میباشتتد .در این مرحله فرصتتتی برای دانشتتجو فراهم

از دوره آموزش دارد ( .)7براساس یک نظر سنجی در مورد رضایتمندی

می شود تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی ،حرکتی و اجتماعی،

دانشجویان مامایی از مرکز مهارتهای بالینی 90،درصد عقیده داشتند که

که الزمه مراقبت از بیمار می باشتتتد ،تبدیل کند ( .)1به علت وجود

در واقع مرکز مهارتهای بالینی پیوندی بین مطالب تئوری و مهارتهای

محدودیتهایی در بیمارستتتانها ،مانند کمبود بیمار و اقامت کوتاه مدت

عملی ایجاد میکند (.)2

بیماران در بیمارستتتان ،متخصتتصتتین آموزش پزشتتکی معتقدند که مراکز

در تحقیق ثابتبیرجندی در زمینه نگرش دان شجویان مامایی ن سبت

مهارتهای بالینی در دان شکدههای پز شکی میبای ستی تو سعه یابند (.)2

به مرکز مهارتهای بالینی 76 ،در صد دان شجویان ن سبت به مهارتهای

یکی از روشهای نوین مورد استفاده در این مراکز ،استفاده از شبیهسازی

بالینی نگرش منفی داشتهاند (.)8

ا ست .شبیه سازی روش یا تکنیکی برای تولید یک تجربه بدون گذر از

در چرخه برنامهریزی آموزشی یکی از مهمترین قسمتها ،بازخورد

یک رویداد واقعی استتت ( Forbes .)3و همکاران معتقدند دانشتتجویان

است که میتواند میزان موفقیت برنامه و نکات قابل بهبود آن را مشخم

پرستتتاری از مواجهه با موقعیتهای شتتبیهستتازی هم هنگام یادگیری

ک ند ( .)9در اواخر ستتتال  ،1940مفهوم بازخورد ،توستتط Rocket

مهارتهای بالینی اولیه و هم مهارتهای بالینی پیشتترفتهای که یادگیری

 Engineersگسترش یافت و در اوایل دهه  1980به سرعت پیش رفت

آنها د شوارتر ا ست ،به میزان زیادی بهره میبرند ( .)4در پاندمی covid-

تا آنجا که امروزه صتتاحبنظران معتقدند ،یک مربی اثربخش بایستتتی به

 19مامایی مانند تمام بخشهای آموز شی ،تحت تأثیر اقدامات قرنطینهای

طور منظم و مداوم ،بازخورد ارائه دهد .بازخورد ،یک توصتتیف عینی در

که دولتها در سرتاسر اروپا وضع کردهاند ،قرار گرفت .انتظار میرود که

مورد عملکرد فراگیر میباشتتد ،به طوری که او را در فعالیتهای بعدی

که همهی دانشتتجویان مامایی بتوانند در این دوران همچون گذشتتته

راهنمایی میکند ( .)10بازخورد به عنوان یک مکانیستتم تنظیمی تعریف

صتتالحیتهای حرفهای مامایی مطابق استتتانداردهای (International

میشتتود که در آن اثر یک عمل برای اصتتالح و بهبود عملکرد آینده

) ICM Confederation of Midwivesو)EU (European Union

بازخورد داده میشتتود .در آموزش پزشتتکی ،مفهومستتازیهای جدیدتر

کستتب نمایند( .)5در اینجاستتت که اهمیت آموزش در مرکز مهارتهای

بازخورد ،یادگیرنده را در مرکز حلقه بازخورد قرار میدهد و بر م شارکت

بالینی بیش از پیش آشکار میشود.

فراگیر در کل فرآیند تأکید میکند ( Matua .)11شتتش استتتراتژی الزم

(دانشجویان و اعضاء هیأت علمی) ،فرآیند آموزش (برنامههای آموزشی،

روشتتن و متمرکزب با تأکید بر عملکرد و پیشتترفت استتتعدادها ،احترام به

امکانات و روشهای ارزشیابی) و برونداد (فارغالتحصیالن) مورد توجه

احساسات فرگیر ،احترام به دیدگاهها و حریم خصوصی فراگیر و گوش

قرار گیرد ( .)6بهبود و ارتقای کیفیت آموزش بالینی ،مستتتلزم بررستتی

دادن به فراگیر است ( .)12به دلیل اهمیت بازخورد سازنده ،کنفدراسیون

مستمر وضعیت موجود ،شناخت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف است

بینالمللی مامایی ( )ICMبازخورد سازنده را به عنوان یکی از راهکارهای

که در این رابطه نظرات و ایدههای دانشجویان ،به عنوان عنصر آموزشی،

ارزیابی سازنده توصیه کرده است .از طریق بازخورد مداوم ،انتظار میرود

میتواند راهگشای برنامههای آینده باشد ( .)1رضایت دانشجویان همچنان

که کیفیت فرآیند یادگیری دانشآموزان بهتر شود (.)13

به عنوان یک شتتاخم مهم کیفی در یادگیری و تدریس مطرح استتت و
یادگیری نیز ارتباط قوی با رضتتتایت آن ها از دوره آموزش دارد (.)7
2

اگرچه روشهای مختلفی برای ارائه بازخورد شرح داده شده است.
ولیکن همه بازخوردها ماهیت غیرارزیابی داشته باشند (.)14
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در بررستتی کیف یت در آموزش پزشتتکی با ید کیف یت درونداد

جهت ارائه بازخورد بیان نموده که شتتامل :ارائه بازخورد منظم و به موقع،
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آنالیز نتایج پژوهش ضتتیائی در خصتتوص تعیین کمیت و کیفیت

روش نمونهگیری از نوع سرشماری بود و از کل جامعه پژوهش 32

بازخورد در محیط بالینی از نظر دانشتتجویان مامایی نشتتان داد که 72/5

نفری پس از حذف دو مورد مهمانی و انتقالی در مجموع  30نفر شرایط

درصد دانشجویان به طور مرتب بازخورد دریافت کردند و بازخوردهای

ورود به مطالعه را داشتند که  27نفر از ایشان به شرکت در مطالعه رضایت

دریافتی آنها در اکثریت موارد حین انجام پرو سیجر ( 83/75در صد) ،به

داده و پرسشنامه را تکمیل کرده و مورد بررسی قرار گرفتند.

صورت فردی ( 60درصد) ،شفاهی ( 66/81درصد) و با توضیح جزئیات

پرسشنامه با  22سوال و در چهار بخش طراحی شد .بخش اول شامل

( 7/61در صد) بود ( .)15گرانمایه و همکاران مطالعهای با هدف برر سی

 8سوال با مقیاس  5درجهای لیکرت و دو سوال با مقیاس ارزشگذاری

تأثیر بازخورد شتتفاهی و کتبی در کارآموزی مامایی بالینی بر عملکرد

دو درجهای(بله ،خیر) بود که دیدگاه دانشجویان را در ارتباط با مرکز

خودارزیابی و توانایی خودارزیابی دانشتتجویان انجام داده و دریافتند

مهارتهای بالینی ،مهارتهای آموخته شده ،تجهیزات مرکز مهارتهای

بازخورد به هر شکل تأثیر قابل توجهی بر توانایی خودارزیابی دانشجویان

بالینی و نقش مربیان میسنجید .بخش دوم شامل  5سوال با مقیاس 5

دارد ( .)16در پژوهش گلی و همکاران دانشتتجویان و استتتاتید بر دادن

درجهای لیکرت بود که به مقایسه این مرکز و بیمارستان میپرداخت .بخش

بازخورد توافق داشتتتند .از مزایای بازخورد در آموزش مامایی میتوان به

سوم پرسشنامه از طریق  5سوال با مقیاس  5درجهای لیکرت به نحوه و

تحریک بازاندی شی ،رفع نواقم ،ر شد فردی ،افزایش توان حل م ساله و

زمان انجام بازخورد و از طریق دو سوال به آگاهی از روشهای بهبود

بحث گروهی اشاره کرد (.)17

آموزش در مرکز مهارتهای بالینی و ارتباط آن با ارتقاء سطح کار عملی

نظر به اهمیت کسب صالحیت الزم توسط دانشجویان مامایی در
طول آموزش بالینی و تأثیر بازخورد زمان مناسب انجام آن ،انجام آن بر
ارتقاء سطح آموزش این دانشجویان پژوهش طراحی و اجرا شد.

با بیمار در بیمارستان میپرداخت.
جهت برر سی روایی محتوایی پر س شنامه در اختیار 10نفر از ا ساتید
مامایی با ستتوابق کاری بیش از  10ستتال در گروه مامایی و پرستتتاری
دانشگاه قرار گرفت و بررسی شد .بخش دوم شامل  5سوال با مقیاس 5

مواد و روشها

درجه ای لیکرت بود که به مقایستته این مرکز و بیمارستتتان میپرداخت.

این پژوهش توصیفی  -مقطعی بخشی از یک مطاله دو مرحلهای

بخش سوم پر س شنامه از طریق  5سوال با مقیاس  5درجهای لیکرت به

است که اسفندماه سال  97در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

نحوه و زمان انجام بازخورد و از طریق دو ستتوال به آگاهی از روشهای

پزشکی اهواز انجام شد و در این پژوهش دیدگاه دانشجویان ترم دوم

بهبود آموزش در  CSCو ارتباط آن با ارتقا ستتطح کار عملی با بیمار در

مامایی این دانشکده را در خصوص مرکز مهارتهای بالینی ،آموختههای

بیمارستان میپرداخت.

تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی مورد استفاده و نقش بازخورد به عنوان

مامایی با سوابق کاری بیش از  10سال در گروه مامایی و پرستاری دانشگاه

ابزار آموزشی و ارزشیابی مورد بررسی قرار داده است .معیارهای ورود در

قرار گرفت و بررسی شد .در این تحقیق با توجه به این که تعداد

تحقیق ،حضور در ترم دوم مامایی (ورودی  ،)97-98اعالم آمادگی برای

متخصصین  10نفر بود و ( CVR )Content Validity Ratioعدد 0/78

شرکت در پژوهش و تکمیل فرم رضایت شرکت در تحقیق بود.

به دست آمد و از آن جا که عدد حاصل از عدد  ./62بزرگتر است ،لذا

دانشجویان مهمان یا انتقالی که واحد عملی اصول و فنون را در این

 CVRقابل قبول بود.

دانشکده نگذرانده بودند از مطالعه خارج شدند.

شاخم دیگر تعیین شده شاخم روایی محتوایی ( Content

 CVI )Validity Indexبود که بیانگر قضاوتهای مربوط به روایی یا
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آنها در طول حضور در این مرکز ،نقش مربی ،وضعیت وسایل و

جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه در اختیار 10نفر از اساتید
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قابلیت اجرای مدل ،آزمون یا ابزار نهایی است .برای بررسی آن سه معیار

را از ورود به پراتیک مثبت عنوان کرده بودند 77/8 ،درصتتد آموختههای

سادگی ،اختصاصی بودن و وضوح به صورت مجزا در طیف لیکرتی پنج

خود در  CSCرا متوستتط و باالتر تلقی کرده و  88/9درصتتد ،یادآوری

قسمتی ( :1غیرمرتبط :2 ،تا حدودی مرتبط :3 ،مرتبط است ولی نیاز به

آموختهها درمرکز را قبل از ورود به هر بخش جدید ضروری میدانستند.

بازبینی دارد :4 ،مرتبط و  :5کامالً مرتبط) مورد بررسی قرار میگیرد .برای

از نظر  66/7درصد آنان یادگیری بخیه زدن جذابیت زیادی داشت و آنها

تعیین  CVIتعداد خبرگانی که گزینه  3و  4و  5را انتخاب کردهاند را بر

این مهارت را به خوبی یاد گرفته بودند .اغلب آنان بر نقش مربی به عنوان

تعداد کل خبرگان تقسیم میشود .با همین روش برای تمامی آیتمها CVI

آموزشدهنده و تسهیلکننده یاد گیری و سپس نقش وی به عنوان الگوی

محاسبه میگردد و میانگین آنها به صورت  CVIکلی تعریف میشود.

کاری و اخالقی تأکید داشتتتند .از نظر مشتتکالتی که ایشتتان در مرکز

اگر مقدار حاصل از  0/7کوچکتر بود ،گویه رد میشود اگر بین  0/7تا

مهارتهای بالینی با آن مواجه بودند 66/7 ،درصتتد موالژهای کهنه و با

 0/79بود باید بازبینی انجام شود و اگر از  0/79بزرگتر بود ،قابل قبول

کیفیت پایین را مهمترین مشکل قلمداد میکردند (جدول شماره .)1

است .در این پرسشنامه مقدار متوسط  CVIبه دست آمده  0/81بود.

تفاوت کار در بیمارستتتان و پراتیک از نظر آنان  81/5درصتتد زیاد و

برای سنجش ضریب پایایی پرسشنامه تهیه شه به  8دانشجوی مامایی

بستتیار زیاد عنوان شتتد .بیش از  70درصتتد ،مقررات کار کردن ،رعایت

داده شد و پس از دو هفته دانشجویان مجددا پرسشنامه را تکمیل کردند

پوشتتیدن یونیفرم و کفش را در پراتیک ستتختگیرانهتر عنوان میکردند

پس از آن متخصم آمار برای بررسی همبستگی نمرات بین دو مرحله با

(جدول شماره .)2

استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ( )Cronbach's alphaپایایی را

اکثریت دانشتتجویان با تاثیر مثبت ارائه بازخورد به دانشتتجویان در

تعیین نمودند .این ضریب نیز توسط متخصم آمار  0/82اعالم شد که

مرکز مهارت مهارتهای بالینی موافق بوده و زمان منا سب انجام آن را حین

این عدد حاکی از مناسب بودن پرسشنامه طراحی شده بود.

انجام کار و نزد بقیه همگروهیهای خود میدانستند (جدول شماره .)3

پس از این مرحله کلیه دانشجویان مورد نظر در شروع یکی از

 86در صد از دان شجویان این گروه ضمن ارائه راهکارهای متفاوت

کالسهای درس پرسشنامه را پر کرده و پس از دریافت پرسشنامههای

مهمترین ارتقاء ستتطح آموزش در  CSCرا کاهش تعداد دانشتتجویان در

تکمیل شده و کدگذاری آنها اطالعات توسط نرمافزار آماری SPSS

هر گروه ( 30/4درصتتد) میدانستتتند .ستتایر پیشتتنهادات عبارت بود از:

نسخه  22آنالیز گردید .پاسخهای داده شده به دو سوال باز نیز مکرر خوانده

افزایش کیفیت وسایل ( 21/7درصد) ،نظارت بر نقش الگویی مربی (13

و در قالب  8آیتم ارائه گردید.

درصتتد) ،اجازه تصتتویربرداری از کار عملی مربی ( 8/7درصتتد) ،امکان
انجام کار عملی مربی با کلیه دانشتجویان ( 8/7درصتد) ،تدریس توستط
مربیان با تجربه ( 8/7در صد) ،ا ستفاده بی شتر از ویدئوهای آموز شی (4/4

نتایج

دوم مامایی حاکی از این بود که :میانگین ستتنی نمونهها  19/3ستتتال با

تزریقات ( 4/4درصد).

انحراف معیار  1/72بود .اغلب دانشجویان ( 69/8درصد) احساس خود

4

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-07-03

آنالیز اطالعات حاصتتل از این پژوهش بر روی  27دانشتتجوی ترم

درصتتد) ،تأکید بیشتتتر بر آموزش پروستتیژرهای پرتکرار در بخش مثل

سلیمان احمدی و همکاران

دیدگاه دانشجویان و تأثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش

جدول  -1فراوانی نسبی نظرات دانشجویان در مورد مرکز مهارتهای بالینی
دیدگاه دانشجو

موضوع مورد بررسی
مشتاق

خوشحال

ذوقزده

استرس

هیجانزده

14/8

14/8

14/8

26

30/2

بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

3/7

37

51/9

3/7

3/7

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

بسیار کم

کم

44/4

44/4

11/2

0

0

تزریقات

پانسمان

بخیه

پروسیژرهای نوزادان

پروسیژرهای تخصصی

62/9

29/6

66/7

3/7

7/4

آموزش

الگو

حامی

برنامه ریز

سازمان دهنده

55/5

26

7/4

3/7

7/4

کمبود وسایل مصرفی

کمبود وسایل غیر مصرفی

کمبود موالژ

کهنه بودن موالژ

کیفیت پایین موالژ

18/5

41/8

62/9

66/7

29/6

جدول  -2فراوانی نسبی نظرات دانشجویان در خصوص پراتیک و بیمارستان
نظرات دانشجویان

موضوع مورد بررسی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

44/4

37

18/6

0

0

مقررات سختگیرانه کار و پوشش در بیمارستان یا CSC

بیمارستان

CSC

96/2

3/8

88/8

21/2

جدول  -3فراوانی نسبی نظرات دانشجویان در خصوص ارائه فيدبک به دانشجو
نظرات دانشجویان

موضوع مورد بررسی
بله

خیر

96/2

3/8

حین کار (دقیقا میدانم اشتباهم چیست)

پس از اتمام کار (در حین کار هول میشوم)

55/5

44/5

بله (کمک به یاد گیری سایرین)

خیر (باعث خجالت فرد میشود)

74

26

ارزیابی دانشجو

کمک و اصالح دانشجو

22/2

77/8

این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان مامایی در خصوص

مینویسد دانشجویان علوم پزشکی در ایاالت متحده در طول تجربیات

تأثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش در مرکز مهارتهای بالینی

بالینی خود اغلب اضطراب زیادی را گزارش میکنند .سطح اضطراب

ایشان انجام شد .همان گونه که در نتایج مشخم شد ،احساس دانشجویان

تجربه شده توسط دانشجویان پرستاری بیشتر از سایر جمعیتهای

در ورود به مرکز مجموعاً احساس مثبت و حتی اشتیاق بوده است .در

دانشجویی است .مربیان پرستاری برای کمک به دانشجویان خود و به

خصوص احساس دانشجویان در  CSCمطالعهای یافت نشد .اما مطالعات

حداکثر رساندن یادگیری ایمن در محیط بالینی باید روشهای مختلفی به

موجود در خصوص حضور دانشجویان در بخشهای مختلف نشان داد

کار بندند ( .)18پورحیدری تجارب استرسزا در اتاق زایمان را از
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بحث و نتيجهگيری

که دانشجویان احساسهای گوناگون را تجربه کردهاندCornine .

سلیمان احمدی و همکاران

دیدگاه دانشجویان و تأثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش

دانشجویان مامایی سوال کرد و دریافت که نمره کل استرس درک شده

در مقایسه بین بخش و  CSCدانشجویان معتقد بودند که مقررات

دانشجویان نسبتاً متوسط بود و در حیطه "احساسات ناخوشایند" بیشترین

پوشش ،نوع ارتباط با دیگران و حتی مقررات کار در مرکز مهارتهای

عامل استرسزا برای دانشجویان " عدم حمایت مربی از دانشجو" و "

بالینی از بیمارستان سختگیرانهتر است.

نشان دادند که تجربه برنامه پرسپترشیپ ( )preceptorshipاز نظر

بود .اکثریت دانشجویان بازخورد را در امر یادگیری مهم تلقی کرده و هدف

دانشجویان در حد رضایتبخش تا باال بوده است ( .)20ما این احساس

از آن را کمک به دانشجو میدانستند و حتی زمانی که این پرسش به عمل

مثبت در دانشجویان را به دالیل ذیل نسبت میدهیم :اوالً محیطهای

آمد که آیا بازخورد را در حضور دیگر دانشجویان دریافت کنید بهتر است

پژوهش کامالً متفاوت است و دوم این که سایر عوامل از جمله توضیحات

یا به تنهایی  ،اغلب گزینه در حضور دیگران را انتخاب کرده و دلیل آن را

اساتید در کالس درس تئوری ،پرسوجو از دانشجویان سال باال یا

کمک به یادگیری بقیه عنوان کردند .آموزش پزشکی به روش سنتی ،بر

دانشجویان رشتههای پرستاری و اتاق عمل و یا وجود فرد تحصیلکرده با

روی بازخورد منفی تأکید میکرد و اساتید ،خاطرات دردناکی از تجارب

رشته مشابه در بستگان و آشنایان موجب آشنایی نسبی با  CSCدر این

یادگیری خود به یاد دارند و به دالیل مختلفی از دادن بازخورد منفی یا

دانشجویان شده و این امر باعث کاهش ترس آنها از این محیط تازه شده

سازنده خودداری میکنند .دادن بازخورد مناسب به فراگیران بدون ایجاد

است .اما این حضور همچنان برای تعدادی از آنها رویدادی استرسزاست.

خاطرات ناخوشایند یادگیری ،از جمله دغدغهها و چالشهایی است که

بیش از  96درصد از شرکتکنندگان در پژوهش آموختههای خود

مربیان با آن روبرو هستند ( .)10ملکیزاده بازخورد را ارزیابی آگاهانه،

در این مرکز متوسط و باالتر دانسته و جذابترین بخشهای آموخته شده

بیطرفانه و عینی عملکرد به منظور بهبود مهارتهای بالینی میداند نه

را یاد گرفتن بخیه و تزریقات عنوان کردند .به نظر میرسد این جذابیت بنا

ارزیابی استعدادها و ارزشهای شخصی دانشجویان.وی به مقایسه نظرات

به اظهار خودشان به جز مسئله مهارت مورد نیاز برای ورود به بخش ،اثر

رزیدنتهای اطفال و دانشجویان پزشکی در این خصوص پرداخته و در

بخشی فوری آن در خانه و خانواده و به نوعی معرفی هویت جدید

پژوهش خود دریافت که اکثر رزیدنتها بر این باورند که بازخورد فقط

حرفهای در بین خویشان و نزدیکان است .در این پژوهش ،دانشجویان

گاهی مورد انتظار ،واضح و صریح ،منصفانه بوده و در اصالح نگرش و

مهمترین نقش استاد را آموزشدهنده و تسهیلکننده یادگیری میدانستند و

عملکرد آنها مفید است .اکثریت دانشجویان پزشکی عمومی معتقد بودند

پس از آن بر نقش الگویی وی از نظر حرفهای و اخالقی تأکید داشتند،

که بازخورد روشن و صریح با آینده شغلی آنها مرتبط است و اکثر آنها

بدون شک یکی از مهمترین عوامل در شکلگیری هویت حرفهای ،نقش

بازخورد مثبت در بخشهای بالینی دریافت کرده بودند ( .)22بازخورد

الگویی اساتید است .آن چه که دانشجویان در این پژوهش به آن اشاره

فرآیند پویایی است که هدف آن ایجاد پلی بین شکاف سطح واقعی

کردهاند .نقشهای دیگری که مدرس این مرکز از دیدگاه دانشجویان بود.

عملکرد و هدف موردنظر آموزشی است .در این فرآیند پویا ،مدرس و

چراغی و همکاران در بررسی کیفی نظرات دانشجویان دریافتند که از

فراگیر به درک مشترک رسیده ،مسئولیت فراگیر در جستجو و عمل به

دیدگاه آنان اساتید دانشگاه نه تنها نقش مهمی در آموزش نسل جوان

بازخورد افزایش مییابد .بدون دریافت بازخورد ،فراگیران یا بر نتایج

دانشگاهی برعهده دارند بلکه از جایگاه بینظیری نیز در شکلگیری

حاصل از خود ارزیابی تکیه خواهند کرد یا خود را با دانشجوی سال باالتر

الگوهای عملکردی دانشجویان برخوردارند (.)21

مقایسه میکنند که در هر دو حالت به ارزیابی نادرستی از خود دست
مییابند و این امر با کاهش عزت نفس فرد ،در ادامهی کار او تأثیر منفی
گذاشته و با ایجاد اختالل در یادگیری فرد و فراگیرانی که از او میآموزند

6

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-07-03

تبعیض گذاشتن بین دانشجویان توسط مربی" بود ( .)19رامبد و همکاران

یکی از مسائلی که در این پژوهش به آن پرداخته شد مسئله بازخورد

سلیمان احمدی و همکاران

دیدگاه دانشجویان و تأثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش

در نهایت تهدیدی برای مراقبت از بیمار است .در جریان بازخورد ،دانشجو

دانسته و آن را کمک به دانشجو تلقی میکردند و حتی حاضر بودند برای

وضعیت آموزشی خود را درمییابد ،خطاها و اشتباهات یادگیری خود را

کمک به یاد گیری بقیه دوستان بازخورد کار خود را به صورت شفاهی در

کاهش میدهد و تکالیف و وظایفش را با دقت بیشتری انجام داده و

جمع دریافت کنند .چرا که این موجب رشد و بالندگی نهایی ایشان به

همکاریاش در فعالیتهای بخش بهبود مییابد (.)23

ویژه هنگام کار در بیمارستان با بیمار واقعی خواهد بود .بر همین اساس،

نبیئی در مطالعه خود نشان داد که رزیدنتها ،به طور کلی ،درک مثبتی

تکرار آموزش به مربیان در زمینه اهمیت بازخورد و شیوههای صحیح آن

از بازخورد در آموزششان داشتند .باالترین نمره به مواردی از قبیل

چه در مرکز مهارتهای بالینی و چه در بیمارستان در حضور بیمار،

"بازخورد قابل اجرا برای فعالیتهای آینده " بود ،رتبههای بعدی به

همراهان بیمار و سایر گروههای پزشکی و پیراپزشکی توصیه میگردد.

"بازخورد اصالحگر رفتار" " ،بازخورد انگیزهای برای اصالح آموزش"

حجم کم نمونه مهمترین محدودیت کار ما بود .مطمئناً این پژوهش

و " بازخورد در یک موضوع خاص" تعلق داشت .همچنین ،رزیدنتهایی

اگر در سطح کشور و با تعداد بیشتر نمونه انجام میشد ،نتایج از قطعیت

که تجربه یک بازخورد منفی داشتند ،تالش خود را برای یادگیری افزایش

بیشتری برخوردار بود .اما همان گونه که عنوان شد ،تقریباً تمام جامعه

دادند ( .)24زمان بازخورد یا در حین آموزش است ،در حالی که کارآموزان

پژوهش در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند.

همچنان در حال انجام هستند (بازخورد فوری) ،یا بعد از آموزش (تأخیر
در بازخورد) اغلب فراگیران بیان میکنند که ارائه بازخورد بهتر است در

تشکر و قدردانی

حین عملکرد بالینی آنها یا بالفاصله پس از تجربه یادگیری صورت گیرد.

از مسئولین دانشکده مجازی ،آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه

در این موقعیت قبل از این که رفتار نادرست تثبیت شود ،اصالح

شهید بهشتی تهران و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه اهواز به دلیل

میگردد و بدین طریق فراگیر فرصت کافی جهت استفاده از بازخورد را

همکاری در اجرای پروژه سپاسگزاریم .همچنین مراتب تشکر خود را نثار

برای بهبود عملکرد بعدی خود خواهد داشت ( .)25با بازخورد سازندهتر،

دانشجویانی که با پاسخهای خود ما را یاری نمودند ،تقدیم میکنیم.

انتظار میرود دانشجویان انگیزه بیشتری برای انجام کار بهتر داشته باشند
ارتباط مناسب با دانشجو عامل مؤثری در ایجاد انگیزه و عالقه نسبت به

تأیيدیه اخالقی

آموزش بالینی است و یکی از مهمترین عامل کاهشدهنده کلیه عوامل

این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره  24638و کد اخالق

استرسزا برای دانشجویان در محیط پراسترس اتاق زایمان میباشد (.)19

 IR.SBMU.SME.REC.1399.35از دانشگاه علوم پزشکی شهید

مرکز مهارتهای بالینی عالوه بر آموزش عملی نکات کاربردی پیش

بهشتی تهران است.

از ورود به بیمارستان میتواند آنان را برای کسب مهارتهای ارتباطی به

در احساس او نسبت به کار بالینی در بخش تأثیر عمیق دارد .نتایج این

نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافع با یکدیگر ندارند.

پژوهش حاکی از احساس مثبت و اشتیاق در بدو ورود به مرکز
مهارتهای بالینی بوده است به همین دلیل ذهن آنان چون لوح پاک آماده
سهم نویسندگان

پذیرش تمام آموزشهای الزم است .از آن جا که بازخورد مربی یکی از
مهمترین راهبردهای ،ارتقائ سطح آموزش است ،نتایج پژوهش حاضر
حاکی از آشنایی دانشجویان مامایی با تأثیر مثبت بازخورد در یادگیری

سلیمان احمدی (نویسنده اول) پرورش ایده اصلی کار و طراحی
روش اجرای کار  40درصدب پوراندخت افشاری (نویسنده دوم و مسئول)
جمعآوری اطالعات ،آنالیز آماری و تفسیر دادهها  40درصدب امین حبیبی

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400
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تضاد منافع

سلیمان احمدی و همکاران

دیدگاه دانشجویان و تأثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش

درصدب تکتم معصومیان (نوسنده10 (نوسنده سوم) بررسی کلی نتایج

حمایت مالی
این مقاله از طرف هیچ گونه نهاد یا مؤسسهای حمایت مالی نشده

.درصد10 چهارم) مقایسه نتایج با سایر تحقیقات

و تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول یا نویسندگان تأمین شده
.است
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Midwifery students' viewpoint about the effect of feedback provided by
instructors on improving the level of education in the clinical skills center
Soleyman Ahmadi1, Poorandokht Afshari2, Toktam Masomian2, Amin Habibi2,
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Medical Education Department, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
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Abstract
Introduction: Clinical education is specifically significant in nursing and midwifery
schools. For optimal education, it is essential that students receive feedback from instructors
before encountering patients to prevent harm in actual settings. This study aimed to determine
midwifery students' viewpoint about feedback and its impact on learning in Clinical Skills
Centers (CSCs).
Methods: This was a descriptive study in which 27 second semester midwifery students
participated in the study. To prepare a questionnaire, a qualitative study was conducted and
based on the themes and subsets of that study, a questionnaire with 22 questions was prepared
in four sections and after determining the CVR and CVI, students' views were assessed. The
collected data were analyzed with SPSS statistical software version 22.
Results: The majority of the students (69.8%) had a positive view about learning in CSCs,
77.8% felt they had a moderate to high level of knowledge about CSC, and 88.9% believed
that they should review their learnings before starting a new session in CSC. They mostly
believed that the old and poor quality models are the most important problems they
encountered (66.7%.). Students alleged that getting feedback from lecturers improves
learning, but they preferred to receive it privately.
Conclusion: Although satisfied with clinical skills centers, shortcomings and inappropriate
behaviors can affect students’ interest and motivation. Students feel positive about receiving
feedback in CSC, since receiving productive feedback enhances motivation and optimizes
learning.
Keywords: Feedback, Midwifery Students, Clinical Skill Center.
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