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بازخورد
Giving Feedback





مقدمه

)!فیدبکیاپس خوراند،پس خور،بازفرست،پس فرست،(بازخورد•

.استیادگیریوتدریسفرآینداساسیاجزایازیکیبازخورد،•

وخوداعمالبهنسبتبینشییادگیرندهبهمدرس،سازندهبازخورد•
.دهدمیآنهاپیامدهای

یادورهشخصی،اهدافبهمدرسویادگیرندهتاشودمیباعثبازخورد•
.یابنددستبرنامه



بازخورد چیست؟
معینفعالیتیکدرراهارزیدنتیادانشجویانعملکردکهاطالعاتی•

یافعالیتهماندرآنهاآیندهعملکردهدایتآنهدفکهکندمیتوصیف
.استمرتبطفعالیت

Ende 1983
:ترسادهزبانبه•

در.استدانشجویادگیریوضعیتبهنسبتمدرس،واکنشونظربازخورد،•
چهوداردقراروضعیتیچهدرکهشودمیمشخصدانشجوبرایبازخوردجریان
.برسدآموزشیانتظاراتبهتادهدانجامبایدراهاییفعالیت





تجمعیارزشیابیVSتکوینیبازخورد
.استتکوینیبازخوردازهدف•
محورفتکلیبایدتکوینیبازخورد.استخنثیوتوصیفیبازخوردزبان•

داده)Performance(عملکردازپسوقتاسرعدرومکررطوربهوبوده
.باشدداشتهتغییراتایجادبرایراالزمزمانیادگیرندهتاشود

انجاماصالحیاقداماتوتکوینیبازخورددنبالبهبایدتجمعیارزشیابی•
یافتهتدسانتظارموردنتایجبهیادگیرندهآیااینکهمورددربایدوگرفته
.کندقضاوتخیر،یااست



بازخوردانواع
:مداوموکوتاهبازخورد•

شود،میانجاممنظمکاریهایفعالیتدراغلب)دقیقه١٠تا٥(کوتاهبازخوردجلسات
تاریخچهارائهطولدریافیزیکیمعاینهدرراهایافتهیادگیرندهکهزمانیمثالبرای
.دهدمینشانبیمار

:دورهاواسطدررسمیبازخورد•
٣٠تا١٠استممکنجلسهاین.استشدهریزیبرنامهقبلازبازخورد،رسمیجلسه
امکان.استزمانیدورهیکدررامدرسمشاهداتدهندهنشانوبکشدطولدقیقه
.کندمیفراهمراتجمعیارزیابیازقبلبهبود

:دورهپایانبازخورد•
پیشرفتبهتاباشدهمراهگیریمربیوبازاندیشیبازخورد،بابایدتجمعیارزشیابی
.کندکمکیادگیرنده



چرا بازخورد مهم است؟
ومداومتمرینواستسنجیدهتمریننیازمند،)Performance(ماهرعملکردکسب•

.استالزمایحرفهعملکردهایازبسیاریبرایسنجیده

.استسنجیدهتمرینمفهوماساسیجزءبازخورد•

:شودمیسنجیدهتمرینبهبودباعثزیرشرایطاریکسونچهارچوبدر•
شدهتعریفکامًالاهدافیاوظایف•
عملکردمورددرفوریودقیقبازخورد•
.مشابههایتمرینیاتمرینمکررانجامبابهبودبرایفرصتایجاد•



چرا بازخورد مهم است؟
:برایمهمینقشبازخورد•

یادگیرنده•
مدرس•
آموزشیبرنامه•



نقش بازخورد براي یادگیرنده
.یابددستبرنامهیادورهاهدافبهتاکندمیکمکیادگیرندهبهبازخورد•

.کندمیفراهماشتباهاتاصالحبرایرازمینهوتقویت،راخوبعملکرد•



تجربیات بازخورد منفی
عمومیتحقیر•
شخصیتمورددرنظرات•
طرفهیکبحث•
یادگیرندهبهشخصیعالقهعدم•
!کلـــــــــــــــــــــــــیخیلیبازخورد•
!کوتهخیلیبازخورد•
!دیـــــــــــــــــــــــــرخیلیبازخورد•



تجربیات بازخورد مثبت
فعالدادنگوش•

متقابلاحترام•

خاصانتقادیاستایش•

کمکبرایواقعیتمایل•

کافیزمانصرف•



نقش بازخورد براي مدرس

.استمعلمنقشضروریجزءبازخورد،•
.استارزشیابیوتدریسدهندهپیوندبازخورد،•
،دانندمیدشوارراآنانجاماما،دانندمیرابازخورداهمیتمدرسیناکثر•

.استمنفیبازخوردکهزمانیویژهبه



نقش بازخورد براي برنامه آموزشی
.استآموزشیتجربهازمنظمبخشیبازخورد•
آموزشیهایبرنامهوپزشکیهایدانشکده.استالزامیکنیزبازخورد•

.هستندپاسخگوخارجیهایسازمانبهتکمیلیتحصیالت
تعریفدرمهمینقش)GMC(عمومیپزشکیشورایبریتانیا،در•

:کندمیایفاآموزشیاستانداردهای
.ندکندریافتخودپیشرفتوارتقاءمورددرمنظمیاطالعاتبایددانشجویان«•

».باشدتجمعیوتکوینیهایارزشیابیمورددربازخوردشاملبایداطالعاتاین



چرا دادن بازخورد دشوار است؟
یادگیرندگانبیشترحتی.دانندمیرابازخورداهمیتمدرسینهمویادگیرندگانهم•

.نیستکافیآنهابرایبازخوردکههستندمعتقد



موانع بازخورد

:مکانوزمان•
بهتواندمیاین.هستند»مشغولحدازبیش«بازخوردجلسهیکبراییادگیرندهومدرس•

.کندجلوگیریآنوقوعازیاشدهمنجربازخوردارائهازقبلحدازبیشتاخیر
!باشدنداشتهوجودبازخوردارائهبرایمناسبیمکاناستممکن•

:دانشپایه•
.باشندنشدهتوجیهبازخوردکاربردیاهدفمورددراستممکنیادگیرندههمومدرسهم•
.باشدنداشتهیادگیرندهعملکردمورددراولدستاطالعاتاستممکنمدرس•

:توانایی•
داشتهبازخورددادنبرایکمیتمرینیابدهدبازخوردچگونهکهنداندمدرساستممکن•

.باشد



موانع بازخورد

:هیجانیعوامل•
مدرسویادگیرندهبینضعیفارتباط•
منفیبازخوردتاثیر•

:بازخوردازمختلفهایبرداشت•
ریافتدرابازخوردکههستندمعتقدیادگیرندگانآنچهازبیشترکهباورنداینبرمدرسین•

.کنندمیارائهبازخورد،اندکرده

:آموزشبرحاکمفرهنگ•
یکدرراوسیعیهایمهارتودانشیادگیرندهکهاستآنمستلزمپزشکیسنتیفرهنگ•

.کندکسبیافتهساختاربسیارمراتبسلسلهمحیط



پیامدهاي بازخورد

.باشدتوجهقابلتواندمیاثربیبازخوردپیامدهای•
انپایدریادگیرندهاستممکنتجمعی،ارزشیابیدریافتازپستنها•

.کندکسبرااستانداردتحتعملکرددوره،
بی،کتامتحاناتمانندارزشیابی،اشکالسایرسازنده،بازخوردنبوددر•

.کنندپیدازیادیاهمیتاستممکن



اصول بازخورد موثر
.استقائلارزشسازندهبهبودبرایکهجوی•

.ستامکررومنظماتفاقیکبازخوردکهباشندداشتهانتظاربایدمدرسهمویادگیرندههم•
.باشدداشتهوجودمدرسویادگیرندهبینبایداعتمادجو•

:مکانوزمانبهتوجه•
هرومناسب،یادگیرندهومدرسبرایکهشودریزیبرنامهطوریبایدبازخورد،رسمیجلسات•

.باشندداشتهشدنآمادهبرایکافیزمانبایددو
دریبیشترراحتیوآرامشاحساسدانشجوتاشودبرگزارخصوصیمحیطیکدربایدجلسه•

.باشدداشتهحساسموضوعاتمورددربحث

:استانداردهاازاستفاده•
.تاسشدهتعریفخوبیبهکهشودمقایسهمعیارهاییواهدافبابایدیادگیرندهعملکرد•



اصول بازخورد موثر

:اولدستمشاهده•
.کندمشاهدهنزدیکازرارفتارهابایدمدرسامکان،صورتدر•
پیام هایاستممکندیگریشخصازجمع آوری شدهداده هایاساسبربازخوردارسال•

.کندایجادتدافعیحالتوکردهارسالمتفاوتی
:مثبتارتباطیراهبردهایازاستفاده•

برخیومشاهدهقابلبرخی:استهاپویاییازطیفیبهتوجهمستلزممؤثربازخوردارائه•
.پنهاندیگر

موثرارتباطبرقراری•
طرفهدوفرآیند•
عینیوتوصیفیدقیق،زبانازاستفاده•
شخصنهرفتار،برتمرکز•
یادگیرندهپاسخوشخصیتخو،وخلقپیشینه،برنظارت•
بودنانتخابی•



اصول بازخورد موثر
:مواجهه»فرآیند«ازآگاهی•

اثرکمراتجربهتواندمیهیجانیاکلماتدرقضاوتازظریفیشواهدوصدایلحنبدن،زبان•
.کند

:شمابجای»من«عبارتازاستفاده•

:اندیشیبازبهتشویق•
ناییمبومنتقلباالترسطحبهرابحثکند،ایجادرفتارمورددربینشیتواندمیبازاندیشی•

.کندایجادبهبودبرای

!کنیدحفظراخودخونسردی•



اصول بازخورد موثر
:مثبتبازخوردباز•

.چراوبودهدرستاوتالشجزءکدامکهنباشدمتوجهدقیقًایادگیرندهاستممکن•

:اقداماتوتصمیماتبرتمرکز•
.کندهدایتراآیندهعملکردودادهارائهبینشیبایدبازخورد•
.کنیدتمرکزخاصهایمثالبااقداماتروی•
دارد؟وجودهاییگزینهچه،....بیمارارزیابیبرایمثال،برای•



الگوي جلسات بازخورد موثر
!شویدآمادهقبلاز•

:دادهگردآوری•
.بخشدمیبهبودراجلسهکیفیتمرحلهاینبهتوجه.استمشاهدهروش،بهترین•

.هستیدچیزیچهدنبالبهکهبدانید•
.بگذاریدمیاندردانشجوباتاکنیدضبطومشاهدهراخاصیهاینمونه•
توجهیماربراحتیوخصوصیحریمبهیادگیرندهاحترامبهبیمار،یکباتعاملمشاهدههنگاممثال،عنوانبه•

دررایراتتغیتفسیروشناساییدراوتواناییودقتیادگیرنده،سازماندهیارائه،بهدادنگوشهنگام.کنید
.بگیریدنظر

.کنیدیادداشت•
.کنیددعوتبازخوردجلسهبهرایادگیرنده•
.دهیدتوضیحراجلسههدف•



الگوي جلسات بازخورد موثر
.کنیدتعاملیرابازخوردجلسه•

.دهیدتوضیحراجلسهازهدف•
.کنیدتوافقاهدافمورددر•

قبولقابلشمابرایطرحاینآیا.کنمصحبتشمافیزیکیمعاینهمهارت هایمورددرمی خواهمامروز،•
است؟

.کنیددعوتخودارزیابیبهرایادگیرنده•
؟ایدیدهدرابیماریچنینقبًالآیارفت؟پیشخوباحمدیآقایبامالقاتتانازجنبه هاییچهمی کنیدفکر«•

.دهیدگوشیادگیرندهپاسخبهفعاالنه•
.دهیدپاسخ•
.کنیداصالحیاتقویترایادگیرندهخودارزیابی•



الگوي جلسات بازخورد موثر
.کنیدتعاملیرابازخوردجلسه•

.کنیدتأییدرایادگیرندهدرک•
بپرسید؟سؤالیمی خواهیدآیا•

.دهیدخاتمهاقداماتبا•
مهبارابرنامهیکبیا«:استقبولقابلکننداحساسطرفدوهرکهکنیدایجادعملیاتیبرنامهیک•

.»بنویسیم



پاسخ به واکنش دفاعی
.کنیدبررسیوشناساییرامشکالت•

»چرا؟بگیمنبهمیتونی.هستیعصبانییانگرانرسهمینظربه«•

.باشیدداشتهمثبتتمرکز•
.کنیدفادهاستتدافعیواکنشحلبهکمکبرایآنهاازوکنیدشناساییرایادگیرندهقوتنقاط•

.بپذیردرامشکلازبخشیکهبخواهیددانشجواز•
»بود؟دشواربراتبیمارآنبامثبتارتباطبرقراریکهداریقبول«•

.بپذیردرامسئولیتکهبخواهیدیادگیرندهازوکنیدگفتگو•

.دهیدپیشنهادرااستراحتزمان•
باوبارهدآیندههفتهبیاییدباشید؟داشتهچیزهااینبهکردنفکربرایزمانیمی خواهیدآیا«•

».کنیمصحبتهم



بازخورداندیشیِباز 
هایمهارتکهکندایجادمفیدیهایبینشتواندمیبازخوردجلسهدربازاندیشی•

.کندتقویتراشمابازخورد
بود؟موثرهاییتکنیکچهبود؟خوبقسمتکدام•
دهید؟انجامتوانیدمیمتفاوتیکارچهبعددفعه•
چیست؟بازخوردآیندهجلساتبرایشمااستراتژی•



بازخورد از همتایان
.گیردمیقراراستفادهموردبیشترهمتایانازبازخورد•

هبنسبتآنهانگرشوهستندراحتبازخورددریافتوارائهبادانشجویاناکثر•
.استمثبتعمومًاهمساالنبازخورد



مثال هاي بازخورد
بازخورد با کیفیت باالبازخورد غیرموثر

مبهم، نه توصیفی، ممکن است شامل 
گسترده باشدهایتعمیم

اختصاصی، توصیفی

منصفانه، یکنواخت، سازندهبی جهت تندخو، تمرکز روی نکات منفی

تمرکز بر رفتار، عملکردتمرکز بر ویژگی های شخصیتی

بر اساس مشاهدات شخصیبر اساس شایعات، شنیده ها



:فرمودندالسالمعليهامام صادق 
داراىکهکندمنکرازنهیومعروفبهامرتوانـدمیکسی

:باشدصفتسه
کندمینهیآنچهازوکندعمل،کندمیامرآنچهبه.١

.نمایداجتناب
.کندخودپیشهراروىمیانهکردننهیوکردنامردر.٢
.کندنهیوامـرمـداراباومهربـانیودلسوزىروىاز.٣



THANK YOU !

Hope you like this Lecture

iranianmedicalteacher@gmail.com
http://medicalteacher.blog.ir/

https://www.aparat.com/medicalteacher

mailto:esmaielhajinezhad@gmail.com
http://medicalteacher.blog.ir/
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