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مقاله کوتاه

مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دوازدهم ،شماره پنجم ،ص 8931 ،788 -788

بررسی تأثیر ارایه بازخورد در آموزش بالینی بر عالقمندی به رشته تحصیلی فراگیران
4

مالحت نیکروان مفرد ،1سلیمان زند ،*2سلیمان احمدی ،3فاطمه رفیعی
 .1دانشجوی دکتری آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مربی بالینی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران

 .3دکتری تخصصی آموزش پزشکی ،استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد آمار زیستی ،مرکز تحقیقات غدد ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران

دریافت مقاله49/1/12:

آخرین اصالح مقاله49/9/21:

پذیرش مقاله49/9/29:

زمینه و هدف :عوامل متعددي در كنار هم باعث ایجاد رضایت از رشته تحصيلي در افراد ميشود .چه بسا تنها نبود یك عامل از مجموع این عوامل،
مي تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتي او را در زمره افراد ناراضي از رشته خود قرار دهد .رضایت از تحصيل سازه تأثيرگذاري در جریان تعليم و
تربيت است كه شامل ادراک دانشجویان از برنامههاي آموزشي ،شرایط الزم براي جامعه و همچنين ،رفتار و راهنمایي معلم ميباشد .از آنجا كه یادگيري
ارتباطي قوي با رضایت از رشته تحصيلي دارد ،پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير استفاده از بازخورد بر عالقمندي به رشته تحصيلي ،انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع نيمه تجربي دو گروهي بود و بر روي تمامي دانشجویان پرستاري ترم  3دانشکدههاي پرستاري و مامایي شهرستانهاي
اراک و شازند كه در نيمسال اول تحصيلي  2141-49كارآموزي در عرصه خود را در بخشهاي  )Post coronary care unit( Post-CCUبيمارستان
اميركبير شهر اراک ميگذراندند ،انجام شد .قرارگيري زیرگروهها در دو گروه مطالعه (مداخله و شاهد) به صورت تصادفي انجام گرفت .دانشجویان هر
گروه به زیرگروههاي  3و  8نفره تقسيم شدند و هر گروه دوره كارآموزي را به مدت چهار هفته در شيفت صبح انجام داد .براي تعيين تأثير این دو روش،
پس از اتمام هر دوره كارآموزي ،پرسشنامه توسط همه دانشجویان تکميل و نتایج آن مقایسه گردید.
یافتهها 23 :نفر ( 49/9درصد) از دانشجویان گروه مداخله به رشته پرستاري عالقمند بودند و تنها  2نفر ( 1/1درصد) از آنان نسبت به این رشته ،اعالم
عدم عالقه كرد .در این زمينه بين گروه شاهد و مداخله اختالف آماري معنيداري مشاهده شد (.)P > 6/663
نتیجهگیری :به طور كلي ميتوان گفت ،بازخوردهایي كه در طول كارآموزي به دانشجویان ارایه ميشود ،توانسته است ميزان رضایت از رشته را در
دانشجویان پرستاري افزایش دهد.
کلید واژهها :بازخورد ،رضایتمندي ،دانشجویان پرستاري ،آموزش باليني

*نویسنده مسؤول :مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اراک ،دانشکده پرستاري و مامایي ،اراک ،ایران
تلفن  680-19231119:نمابر680-19231119:
Email: slmnzand@arakmu.ac.ir

بررسي تأثير ارایه بازخورد در آموزش...

مقدمه
مفهوم رضایتمندي به عنوان تابعي از ميزان كامروایي و
ارضاي نيازهاي جسمي و رواني فرد تعریف ميشود و مفهومي
برخاسته از نظریههاي انگيزش و نيازها در روانشناسي ميباشد
كه همه زمينهها و ابعاد زندگي را در بر ميگيرد .رضایتمندي
احساسي است كه شخص هنگام رسيدن به آرزوهایش پيدا
ميكند .رضایت ،پدیدهاي كيفي ميباشد كه هميشه وجود
انسان را تقویت مينماید و نقش مؤثري را در راه به دست
آوردن خواستههاي انساني به عهده دارد ( .)2رضایت یا
نارضایتي پاسخي احساسي است كه به ارزیابي از كاال یا
خدمتي كه مصرف یا ارایه شده است ،داده ميشود (.)1
بنابراین ،ميتوان گفت كه رضایت با ارزیابي ذهني احساسات
ارتباط دارد .احساس به عنوان تابعي از عدم تطابق و نسبت
ستاده به داده ميباشد كه نتيجه نهایي آن ،احساس مثبت یا
منفي از كاميابي است ( .)1رضایت ،پاسخ مشتري به موفقيت
سازمان است و در واقع نشان دهنده سطح دلپذیري مشتري در
واكنش به ویژگي خدمات فراهم شده توسط سازمان ميباشد
(.)2
آموزش باليني ،پایه و اساس آموزش علوم پزشکي و جزء
مهمترین معيارهاي آموزش حرفهاي است كه در تثبيت
آموختههاي دانشجویان نقش بسيار مهمي ایفا ميكند ( )9و در
نظام آموزشي پرستاري و مامایي در دنيا از اهميت بسزایي
برخوردار است .آموزش باليني فرصت بينظيري را در آمادهسازي
فراگيران براي احراز هویت حرفهاي فراهم مينماید (.)1
حفظ و توسعه كاركردهاي سنتي و نوین ،حفظ و توسعه
جایگاه خود در ميان خيل عظيم رقبا در سطح ملي و
بينالمللي ،پاسخگویي به انتظارات و مطالبات جامعه ،حفظ و
توسعه ظرفيتها و توانمنديها در ابعاد گوناگون به ویژه منابع
انساني و ...همگي مستلزم داشتن یك نظام بازخورد مداوم،
هدفمند و مؤثر ميباشد .از طرف دیگر ،دادن بازخورد مناسب
به فراگيران بدون ایجاد خاطرات ناخوشایند یادگيري ،از جمله
دغدغهها و چالشهایي است كه مربيان با آن روبهرو هستند.
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عواملي مانند ترس از خدشهدار شدن ارتباط معلم -شاگردي،
ترس از ارزشيابي منفي ،نگراني مربي در مورد نوع تأثير
بازخورد در دانشجو ،واكنشهاي نامطلوب دانشجو مثل
عصبانيت ،دفاع از خود و خجالت ،همگي سبب ميشوند كه
ارایه بازخورد به دشواري «راه رفتن روي شيشه» جلوه نماید.
در همين راستا ،تحقيقات مختلف راهبردهایي را جهت ارایه
بازخورد صحيح معرفي كردهاند كه به آموزش و تمرین نياز
دارد .ارایه بازخورد همچون دریافت آن ،هميشه یك عمل غير
فعال و ساده نيست .براي رسيدن به توسعه مهارتهاي باليني
در فراگير ،به بلوغ و صداقت و دوري از خودپرستي نياز است
( ،)0البته عالوه بر آمادگي ارایه بازخورد مؤثر توسط مربي،
درک و فهم پاسخ دانشجو به بازخورد و برخورداري از
مهارتهاي ارتباط مؤثر ،ضروري ميباشد (.)3
با این كه اهميت بازخورد بر كسي پوشيده نيست ،اما تجربه
نشان داده است كه ارایه بازخورد ،در سخن آسانتر از عمل به
آن است و مشکالت مرتبط با ارایه آن ،گاهي سبب نادیده
انگاشتن این بخش مهم در آموزش باليني ميگردد ( .)8از
طرف دیگر ،در آموزش باليني به تدریج از نظارت مستقيم بر
عملکرد دانشجو كاسته ميشود ،عدم تصحيح اشتباهات موجب
اختالل در یادگيري خود فراگير و فراگيراني كه از او
ميآموزند ،خواهد شد و در نهایت ،مراقبت از بيمار را تهدید
خواهد نمود ( .)4در حال حاضر ،استادان زمان زیادي را صرف
آموزش شيوههاي ارزشيابي فراگيران ميكنند و كمتر به
بازخورد دادن بر اساس دادههاي حاصل از ارزشيابي توجه
مينمایند ( .)3در آموزش باليني ،دادههاي فراواني از ارزشيابي
فراگيران حاصل ميشود ،اما در عمل توانایي استادان در
استفاده از آنها براي ارایه بازخورد اندک است (.)26
استادان پزشکي بر این باورند كه بازخورد مؤثر به
دانشجویان ارایه ميكنند ،اما دانشجویان از كمبود ارایه بازخورد
در آموزش باليني شاكي هستند ()22؛ به گونهاي كه استادان
پزشکي در اورژانس از بازخوردهاي ارایه شده خود به
دستياران بيش از بازخورد دستياران به خود رضایت داشتند

دوره دوازدهم شماره پنجم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکي

( .)21نتایج مطالعه  Sender Libermanو همکاران نشان داد

بيمارستان اميركبير شهر اراک ميگذراندند ،به عنوان جمعيت و

كه استادان جراحي عقيده دارند باالي  86درصد بازخورد

نمونه مطالعه انتخاب شدند .نمونهگيري به روش سرشماري

مؤثري به دستياران دادهاند ،اما كمتر از  23درصد دستياران با

انجام گردید و دانشجویان هر گروه به زیرگروههاي  3و  8نفره

مؤثر بودن بازخوردها موافق بودند (.)21

تقسيم شدند .هر زیرگروه به مدت چهار هفته جهت گذراندن

استادان از اینكه ارایه بازخورد به ارتباط آنها با فراگير آسيب

دوره كارآموزي در شيفت صبح در بخش  Post-CCUحضور

وارد نماید ،هراس دارند ( ،)29 ،21البته مشاهده شده است

یافتند .زمان كلي انجام مطالعه  21هفته بود .بخش Post-CCU

رابطه استاداني كه به طور مکرر بازخورد منفي به فراگيران خود

مركز درماني -آموزشي اميركبير با توجه به امکانات و

ارایه ميكنند ،با فراگيران مخدوش ميگردد (.)20

ویژگيهاي بيمارستانهاي آموزشي كه واجد شرایط الزم از

گاهي استادان فکر ميكنند كه خود فراگيران ميدانند كه چه

نظر فضا و نيروي انساني ميباشد ،براي اجراي این طرح در

باید بکنند و درخواست بازخورد را راهحل فراگيران براي فرار

نظر گرفته شد .دانشجویاني كه تمایل به مشاركت در پژوهش

از قبول مسؤوليت خودآموزي در یادگيري تلقي مينمایند

نداشتند و یا غيبت بيش از حد مجاز داشتند ،از مطالعه خارج

( .)23همچنين ،به مرور زمان با آشنایي بيشتر بين فراگير و

شدند.

مدرس ،ميزان ارایه بازخورد كاهش پيدا ميكند؛ چرا كه مدرس

تنظيم برنامههاي كارآموزي باليني دانشجویان و گروهبندي

با فراگيران احساس دوستي پيدا ميكند و از ناراحت نمودن

آنها بر اساس برنامهریزي دانشکده و توسط مسؤولين امور

آنان هراس دارد؛ ضمن این كه تفاوتهاي فرهنگي هم مانع

باليني انجام شد و پژوهشگر تنها به منظور تساوي تعداد

ایجاد بازخورد مؤثر ميشود (.)28

دانشجویان و همگنسازي تعداد افراد ،تغييراتي را با رضایت

از آنجا كه رضایت از تحصيل سازه تأثيرگذاري در جریان
تعليم و تربيت ميباشد و شامل ادراک دانشجویان از برنامههاي

آنان اعمال نمود ،اما قرارگيري زیرگروهها در دو گروه مطالعه
(مداخله و شاهد) به صورت تصادفي صورت گرفت.

آموزشي ،شرایط الزم براي جامعه و رفتار و راهنمایي معلم

براي تعيين تأثير این دو روش ،پس از اتمام هر دوره

است و توجه به این نکته كه یادگيري ارتباطي قوي با رضایت

كارآموزي ،پرسشنامه رضایتمندي از نحوه آموزش باليني

فراگيران از دوره آموزشي دارد ()24؛ پژوهش حاضر با هدف

توسط تمام دانشجویان تکميل و نتایج مقایسه گردید .در هر دو

بررسي تأثير استفاده از بازخورد در آموزش باليني بر

گروه ،مربي اهداف یادگيري و شرح وظایف تعيين شده از

رضایتمندي از رشته تحصيلي انجام گردید تا روشي را كه با

سوي دانشکده را قبل از شروع كارآموزي براي دانشجویان

شرایط موجود بتواند موجب رضایتمندي بيشتر از رشته

قرائت نمود و توضيحاتي در زمينه نحوه تقسيم وظایف و

تحصيلي فراگيران شود ،معرفي نماید.

تکاليف دانشجویان ارایه كرد .اعتبار (روایي) پرسشنامه

روش کار

سنجش رضایتمندي دانشجویان با روش اعتبار محتوا تأیيد شد.

این پژوهش از نوع نيمه تجربي دو گروهي بود .تمامي
دانشجویان پرستاري ترم ( 3واحد كارورزي در عرصه) (10
نفر) ،شامل دو دوره دانشجویان ورودي رشته پرستاري مهر
 2146دانشکده پرستاري و مامایي اراک و شازند كه در نيمسال
اول تحصيلي  2141-49كارآموزي در عرصه خود را در
بخشهاي )Post coronary care unit( Post-CCU

در روش معمول آموزش باليني كه در حال حاضر در
دانشکدهها اجرا ميشود ،مربي در بيشتر موارد بر اساس سليقه
و فرصتي كه در اختيار دارد ،ممکن است نقاط قوت و ضعف
دانشجو را به او اطالع دهد و یا آنها را یاداشت كند .بنابراین،
در این روش بازخورد داده ميشود ،اما در كل بازخوردها بدون
برنامهریزي و به صورت سليقهاي ميباشد .نحوه اجرا از طریق
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بررسي تأثير ارایه بازخورد در آموزش...

ارایه بازخورد به این ترتيب بود كه روزانه مربي نحوه انجام

جهت محاسبه مجموع نمره رضایتمندي دانشجو از روش

فرایندهاي درماني و مراقبتي را كه توسط دانشجو انجام ميشد،

ارزشيابي باليني ،بر اساس مقياس ليکرت به هر مورد نمره صفر

به طور مستقيم مشاهده ميكرد .قبل از ارایه هر بازخورد ،از

تا  1تعلق گرفت (رضایت ندارم = صفر ،رضایت نسبي دارم =

دانشجو درخواست ميشد كه نسبت به انجام فرایند مورد نظر،

 2و رضایت كامل دارم =  )1و بدین ترتيب حداكثر نمره

از خود ارزیابي داشته باشد .سپس ،نقاط قوت و ضعف

رضایتمندي دانشجویان تعيين گردید .همچنين ،دریافت كمتر

مهارتهاي باليني دانشجو یاداشت ميشد و به صورت انفرادي

از  16درصد مجموع نمره رضایتمندي به مفهوم رضایت

ابتدا بازخوردهاي مثبت و سپس منفي به صورت شفاهي ،بار

نداشتن 16 ،تا  31درصد مجموع نمره به مفهوم داشتن رضایت

اول در اتاق آموزش و دفعات بعدي در بالين بيمار به دانشجو

نسبي و بيش از  31درصد نمره به مفهوم داشتن رضایت كامل

ارایه ميگردید .معيار ارایه بازخوردها در هر فرایند ،استاندارد

از روش ارزشيابي بود.

موجود در كتب علمي بود .به طور متوسط براي هر فرایند1 ،

در نهایت ،دادهها جمعآوري شد و با استفاده از آزمونهاي

تا  1بازخورد به صورت آني و بالفاصله بعد از انجام آن به

آماري  1و  Fisher exactدر نرمافزار  SPSSنسخه 12

دانشجو داده ميشد؛ به طوري كه هر دانشجو روزانه  1تا 0

( )version 21, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و

بازخورد از نحوه انجام مراقبتهاي خود از بيماران دریافت

تحليل قرار گرفت.

ميكرد .در پایان روز مربي مربوط نظر دانشجویان را در

یافتهها

خصوص شرایط و تأثير بازخوردهاي ارایه شده ميگرفت تا
تعامل دو طرفهاي بين مربي و دانشجو ایجاد شود.
ابزار جمعآوري دادهها جهت تعيين تأثير این دو روش پس
از اتمام هر دوره كارآموزي ،پرسشنامهاي بود كه براي بررسي
ميزان دریافت و رضایت دانشجویان از چگونگي دریافت و
تأثير بازخورد بر عملکرد آنها طراحي شده بود.
پرسشنامه سنجش رضایتمندي دانشجویان كارشناسي رشته
پرستاري از روش ارزشيابي باليني ،توسط پژوهشگر و بعد از
مطالعه متون علمي به صورت چند گزینهاي (رضایت ندارم،

در مطالعه حاضر  16نفر دانشجوي ترم  3پرستاري به عنوان
گروه مداخله با  16نفر دانشجو به عنوان گروه شاهد مورد
مقایسه قرار گرفتند .نتایج اطالعات دموگرافيك مشاركت
كنندگان در جدول  2ارایه شده است .بر اساس نتایج آزمون
 ،Independent tدو گروه مداخله و شاهد از نظر مشخصات
دموگرافيك همسان بودند؛ به طوري كه بين مشخصات جنس،
بومي بودن و تجربه كار دانشجویي در دو گروه اختالف
معنيداري مشاهده نشد.

رضایت نسبي دارم و رضایت كامل دارم) تهيه و تنظيم شد.
جدول  :2توزیع فرواني مشاركت كنندگان دو گروه
مشخصات فردي

متغير

جنس

مرد

(29 )90/3

زن

(20 )11/1

(12 )36/6

بله

(21 )96/6

(21 )16/6

(13 )91/6

خير

(28 )06/6

(21 )16/6

(11 )11/6

بله

(21 )16/6

(28 )06/6

(11 )11/6

خير

(21 )16/6

(21 )96/6

(13 )91/6

بومي
تجره كار دانشجویي

گروه مداخله

گروه شاهد

جمع

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(4 )16/6

(11 )18/1
(13 )02/3

بر اساس نتایج آزمون  ،1بين دو گروه اختالف آماري معنيداري وجود نداشت.
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P

6/188
6/910
6/910
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نسبت فراواني ميزان رضایتمندي در سطوح مختلف بر

اما در گروه شاهد اختالف آماري معنيداري وجود نداشت؛

اساس عالقمندي به رشته پرستاري ،مورد ارزیابي قرار گرفت

بدین معني كه ارایه بازخورد توانسته بود ميزان رضایت از

كه نتایج آن در جدول  1و شکل ( 2قسمتهاي الف و ب)

رشته شغلي را افزایش دهد.

آمده است .در گروه مداخله اختالف معنيداري مشاهده شد،
جدول  :1نسبت فراواني ميزان رضایتمندي بر اساس عالقمندي به رشته پرستاري
گروه

شاهد

مداخله

رضایت كامل

رضایت نسبي

عدم رضایت

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بلي

(23 )49/9

(2 )1/0

(6 )6/6

خير

(6 )6/6

(6 )6/6

(6 )6/6

تا حدودي

(26 )81/1

(1 )20/3

(6 )6/6

كل

(13 )46/6

(1 )26/6

(6 )6/6

بلي

(21 )01/1

(0 )12/0

(2 )1/1

خير

(1 )31/6

(6 )6/6

(2 )11/6

تا حدودي

(2 )29/1

(0 )81/3

(6 )6/6

كل

(20 )11/1

(21 )96/6

(1 )0/3

عالقه داشتن به رشته پرستاري

P

6/198

6/628

آزمون  Fisher exactارتباط معنيداري را بين عالقه به رشته و ميزان رضایتمندي در گروه مداخله نشان داد.

(الف)
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(ب)
شکل  : 2ميزان رضایتمندي بر اساس عالقمندي به رشته پرستاري در گروه اول (الف) و گروه دوم (ب)

بحث و نتیجهگیری
نيروي انساني كارامد ،عالقمند و متعهد نقشي اساسي در
فراهم كردن سالمت فردي و اجتماعي یك جامعه ایفا ميكند و
در غير این صورت ،داشتن امکانات پيشرفته نيز جوابگوي
مسایل بهداشتي و سالمت مردم نخواهد بود (.)16
عوامل متعددي در كنار هم ميتوانند باعث ایجاد رضایت
در فرد شود .چه بسا تنها نبود یك عامل از مجموع این عوامل،
ميتواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد و یا حتي او را در زمره
افراد ناراضي از رشته خود قرار دهد .تحقيقات نشان داده است
كه عالقمندي و رضایت از رشته تحصيلي ،یکي از مهمترین
عوامل مؤثر در امر آموزش و موفقيت دانشجویان به شمار
ميرود و توجه به این موضوع باید در صدر اولویتهاي
برنامهریزي آموزشي قرار گيرد ( .)12در واقع ،رضایت نشان
دهنده سطح دلپذیري مشتري در واكنش به ویژگي خدمات
فراهم شده توسط سازمان ميباشد (.)11
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بازخورد در گروه مداخله
موجب عالقمندي بيشتري نسبت به رشته تحصيلي در مقایسه
با گروه شاهد شد و ميانگين نمره رضایتمندي دانشجویان در
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گروه مداخله بيشتر از گروه شاهد بود .به عبارت دیگر ،ارایه
بازخورد در دانشجویان پرستاري ترم  3موجب دستيابي آنها
به فرصتهاي یادگيري بيشتر شده است .یافتههاي مطالعات
قادري و دستجردي ( )11و  Finsetو همکاران ( )19نشان
دهنده كاهش عالقه فعلي دانشجویان پزشکي به این رشته در
مقایسه با عالقه آنان به هنگام انتخاب رشته ميباشد .بر اساس
نتایج پژوهش ارفعي و همکاران ،بيشتر دانشجویان رشته مامایي
عالقه الزم را نسبت به رشته تحصيلي خود ندارند و
آگاهيهاي به دست آمده دوران تحصيل نيز تأثيري در نظر آنان
نداشته است ( Chowdhury .)11و  Kaluدر مورد فراگيران
بزرگسال عنوان كردند ،وقتي كه بازخورد به آنها بر اساس
عملکرد و اهدافشان باشد ،از آن استقبال ميكنند (.)10
بنابراین ،اگر دانشجو دریابد كه به او احترام گذاشته ميشود
و مطمئن باشد كه بازخورد سازنده ،از ارزشيابي پایاني جدا
است ،عکسالعمل فراگيران به بازخورد ،مالک معتبري در
موفقيت برنامه ميباشد (.)0
مطالعه بر روي  121نفر دانشجوي رشته پزشکي نشان داد
كه  41درصد دستياران اعتقاد دارند ،بازخورد مفهوم مهمي
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موضوع كمك كند كه ارایه بازخوردهاي بيشتر و با شيوههاي

جهت اطمينان از درستي یادگيري است و تعداد زیادي از آنها

 موجب ارتقاي عالقه به رشته تحصيلي خواهد شد كه،مؤثرتر

بيان كردند كه از دریافت بازخورد بيشتر در مورد عملکرد خود

در مقطع زماني مطالعه اتفاق افتاد و نمادي از ارتقاي آموزش

 بخش حياتي، كار باليني، از سوي دیگر.)13( رضایت دارند

.باليني و رضایتمندي در فراگيران بود

آموزش پزشکي را تشکيل ميدهد و ارایه بازخوردهاي منظم
،بر عملکرد فراگيران به منظور استفاده كامل از تجارب باليني

سپاسگزاری
پژوهش حاضر بخشي از طرح تحقيقاتي بود كه با حمایت
 بدینوسيله از.دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شد
كليه همکاران دانشکده آموزش پزشکي و حوزه معاونت
،پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشکي شهيد بهشتي و اراک
 وPost-CCU  كاركنان بخش، پرستاري3 دانشجویان ترم
،مربيان دانشکدههاي پرستاري و مامایي شهرهاي اراک و شازند
.تشکر و قدرداني ميگردد
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Background & Objective: Numerous factors together are the cause of satisfaction with the field
of education. Thus, the lack of presence of only one factor can reduce an individual's satisfaction
or cause dissatisfaction with the field of study. Satisfaction with study is an influential construct in
the education process which consists of students' perception of training programs, the
circumstance required for the community, and teachers’ guidance. Since learning has a strong
relationship with satisfaction with the field of study, the present study aimed to investigate the
effect of feedback on interest in the field of study.
Methods: This quasi-experimental study was performed on all nursing students in their 7th
semester in schools of nursing and midwifery in Arak and Shazand, Iran, in the first half-year of
2014-2015. The students were undertaking their internship in the post coronary care unit (postCCU) of Amir Kabir Hospital of Arak, Iran. The participants were randomly divided into two
groups of intervention and control. Each group was divided into subgroups of 7 and 8 students and
each group undertook their internship in 4 weeks in the morning shift. To determine the effects of
these methods, after completion of each stage of the internship, all students completed the
questionnaire and the results were compared.
Results: 17 (94.4%) students in the intervention group were interested in nursing and only
1 (3.3%) student reported their lack of interest in the field of nursing. A significant difference was
observed between the intervention and control groups in this respect (P < 0.007).
Conclusion: It can be concluded that the feedback provided for the students during the training
increased their satisfaction with the field of nursing.
Key Words: Feedback, Satisfaction, Nursing students, Clinical education
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