


360 Degree 
Assessment Tool

محمدرضا يزدانخواه فرد
                   

o360  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش
هردانشگاه علوم پزشكي بوش



o360  اهداف
:بحث پايان در كه رود مي انتظار
ديده شرح را آن از استفاده چگونگي و ابزار اين كاربردهاي

ببريد نام را آن محدوديتهاي و مزايا و ابزار اين ويژگيهاي

دهيد نشان فراگيران ارزيابي در ابزار اين از استفاده در را خود توانايي

پردازيدب آن پيرامون بيشتر مطالعات به و عالقمندگشته ابزار اين از استفاده به  

3 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي

4 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

ابزار مختلف 
ارزيابي 

شايستگي و 
عملكرد 
دانشجو 



o360   درجه 360ارزيابي

5 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد
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o360   درجه 360ارزيابي
دارد اهميت بسيار فراگيران عملكرد ارزيابي در رفتار و ها نگرش 

ربطو كار محيط در كه است افرادي از پرسش ،رفتار و نگرش ارزيابي راه بهترين 
دارند ارتباط فراگير با مستمر

گردددرجه اطالق مي  360به اين روش ارزشيابي، آزمون  
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o360   درجه 360ارزيابي
با ارتباط در كه نفر چندين توسط كه است گيري اندازه ابزار يك درجه 360 ارزيابي  

مي شود تكميل هستند فرد كاري حوزه

هشناخت نيز متعدد منابع از بازخورد دريافت عنوان به همچنين درجه 360 ارزيابي  
مي شود

                                                               =
7 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Multi Source Feedback (MSF)360‐Degree 
Evaluation/Assessment



o360   درجه 360ارزيابي

8 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

پرسنل 
، پرستار(درماني

...)فيزيوتراپ، 

خود فرد 

افراد باالتر از 
فرد

افراد زير دست

  هم سطحافراد 
بيماران)همتايان(

خانواده و همراه 
بيماران

 اين ابزار توسط
متعددي افراد 

دتكميل مي گرد

استاد



o360   درجه 360ارزيابي
مي گيرد عمدتاً مورد بررسي درجه  360ارزيابي به وسيله كه دامنه توانمندي هايي 

است  رفتار به اجزاي قابل مشاهده محدود 

:گيردارزيابي قرار مي كه مورد حيطه هايي 
 كار گروهيتوانايي
مهارت هاي ارتباطي
  ارتباطات بين فردي
 هاي مديريتيمهارت
 تصميم گيريقدرت

9 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي
 يگير اندازه براي شده بندي درجه هاي مقياس از نام بي هاي پرسشنامه اكثراين در

شود مي استفاده رفتار

5تا  1مقياس درجه بندي مثال از 

 و ديبن جمع موضوع برحسب آنها نظرات ارزيابان، توسط ها پرسشنامه تكميل از پس
شود مي داده بازخورد فرد به و شود مي خالصه

10 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي
ست  كه پس از ارزيابي توسط اين ابزار به فرد مورد نظر داده مي شود بهتر ا بازخوردي

:زير باشدويژگيهاي داراي 
 ش از پي(يابدداده شود تا به نتيجه ارزيابي نگاه كند و از آن اطالع فرصت فرد به

)شروع گفتگو 
 باشدبه چهره چهره
 بپردازدارزيابي نقاط قوت و ضعف هر دو به
 فرد اجازه اظهار نظر داده شودبه
 را در فرد ترغيب كندخودارزيابي

11 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

بي موارد ارزيابايد :   نتيجه
د  شده و نتايج آن براي فر
 كامال روشن و شفاف و به

اطالع وي رسانده شود تا 
منجر به اصالح گردد



o360   درجه 360ارزيابي
اشد  بسيار عالقمند است، كار گروهي وي خوب است و بسيار مراقب بيماران مي ب Xدكتر 

.و با آنها بطور موثر با درك كامل شرايط ايشان برخورد مي كند
يت مهارتهاي ارتباطي وي عالي است و بسيار در برابر آموزش دادن به ديگران مسئول

.پذير است او يك الگوي مناسب براي هر كس در دپارتمان مي باشد
.او تحت شرايط فشار كاري بسيار خوب عمل مي كند او يك دكتر عالي است

.او به ساير اعضاي گروه احترام مي گذارد و به صحبت هاي آنها خوب گوش مي كند
ست و رفتار او با والدين كودكان بيمار بسيار خوب ا. من اين خصوصيت او را دوست دارم

.بسيار با آنها با همدردي برخورد مي كند
12 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

زشكنمونه اي از ارزشيابي توصيفي يك پ



o360   درجه 360ارزيابي

13 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي

14 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

درجه برگرفته از سرويس سالمت ملي آمربكا 360نمونه اي از فرم ارزيابي 
حفظ احترام و مشاركت ارزشمند با ساير اعضاي تيم سالمت: نگرش به پرسنل-1

عالي رضايت بخش عدم رضايت
9 8 7 6 5 4 3 2 1

احترام به حقوق، انتخابها، عقايد و حفظ اسرار بيماران: نگرش به بيماران-2
عالي رضايت بخش عدم رضايت

9 8 7 6 5 4 3 2 1
نظم و اعتبار-3

عالي رضايت بخش عدم رضايت
9 8 7 6 5 4 3 2 1

ارتباط موثر با بيماران و خانواده آنان: مهارتهاي ارتباطي-4
عالي رضايت بخش عدم رضايت

9 8 7 6 5 4 3 2 1



o360   درجه 360ارزيابي

15 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

درجه برگرفته از سرويس سالمت ملي آمربكا 360نمونه اي از فرم ارزيابي 
ارتباط موثر با اعضاي تيم سالمتي: مهارتهاي ارتباطي-5

عالي رضايت بخش عدم رضايت
9 8 7 6 5 4 3 2 1

حمايت و قبول مسئوليتهاي محول شده به شكل مناسب: مهارتهاي كارگروهي-6
عالي رضايت بخش عدم رضايت

9 8 7 6 5 4 3 2 1
مسئول بودن در قبال عملكرد خود و عملكرد گروه: مهارتهاي رهبري-7

عالي رضايت بخش عدم رضايت
9 8 7 6 5 4 3 2 1

توانمندي حرفه اي كلي-8
عالي رضايت بخش عدم رضايت

9 8 7 6 5 4 3 2 1



o360   درجه 360ارزيابي
:درجه 360ابزار ارزيابي اصولي طراحي 

 باشدمشخص ارزيابي بايد از تهيه فرم هدف
 باشدبراساس هدف مشخص شده كه در فرم گنجانده مي شود بايد سوال هايي
باشد  شفاف و مشخص فرم بايد  سواالت
 ني فرم نبايدخيلي طوال(آسان باشد ارزيابي تكميل فرم به سوال ها و پاسخ دادن

)باشد
16 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي
):ادامه(درجه  360ابزار ارزيابي اصولي طراحي 

 باشندمستقل از يكديگر االمكان حتي ، و مشخصمورد بررسي حيطه هاي
 وجود مشكل است تا در صورت چه فردي فرم را پركرده كه مشخص شود بايد

پيگيري  ان بود، بتوبه كسب اطالعات بيشتر اگر نياز باشد و وجود داشته پاسخگويي 
نمود
 باشدهدف تهيه فرم متناسب بايد با مقياس درجه بندي

17 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي

18 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

،  آموزش دادن ارزيابان، فراگيران
و مسئولين آموزشي بسيار  

اهميت دارد



o360   درجه 360ارزيابي

19 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

تا  5ايد براي اينكه نتايج پايا داشته باشيم، ب
ي در پرستار اين فرم ها را تكميل كنند ول 10

نياز  مورد بيماران و استادان به تعدادبيشتري
ماست تا به همين ميزان پايايي دست يابي



o360   درجه 360ارزيابي
:مي سازددو نكته استفاده از اين ابزار را دشوار در عمل، 

 ميل كه بايد آن را تكافرادي به گونه اي كه براي همه و تهيه پرسشنامه خوب ساخت
باشدمناسب ...) استاد، بيمار، (نمايند 

 رد فرم كه بايد جهت بازخوتعداد زيادي حاصل از جمع بندي و خالصه كردن نتايج
ك  استفاده از روش هاي الكترونيك مي تواند كم. (دستيار رسانده شوددادن، به اطالع 

)باشدبسيار مفيدي در اين راستا 
20 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي
 قراردادهاي مختلفي را مي توان مورد بررسي حيطه
 فراگيرانايجاد ديدگاه جمعي از كارآيي (هستند متعددارزيابان(
 ددر مورد عملكر(دهد به دست به نظر مي رسد شواهدي برخالف آنچه ظاهراً مي تواند(
 خودشانصحيح فراگيران از ارزيابي ديگران نسبت به درك
 دقيقبازخوردهايي اخذ
 فراگيرانامكان ارزيابي عملكرد و رفتار واقعي

21 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي
 دشوار استفرم تهيه
 طلبدو پرسنل كافي و آموزش ديده را مي نتايج، امكانات جمع بندي
 ارندبگذمي توانند بين فراگيران برخورد ايجاد كرده و تاثيرات منفي بازخوردها
 نباشندممكن است داراي بازخوردهاي صادقانه و واقعي ارزيابي
 استزمان و انرژي زيادي نيازمند به
 وندترديد شبه داوطلبان با عملكرد ضعيف دچار نمره دهي ارزيابان ممكن است در

22 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد



o360   درجه 360ارزيابي

23 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد
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o360   درجه 360ارزيابي

24 ي بوشهرمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشك -محمدرضا يزدانخواه فرد

Multiple

Tools Times Raters

كالم 
آخر



ممنون از توجه شما                   


