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Background

تعریف  :

Ende(1983 )ت  بازخورد عبارت اس: بازخورد را به این شکل تعریف کرده است
دازد و اطالعاتی که به توصیف عملکرد دانشجو در مورد یک فعالیت خاص می پر

در  هدف آن این است که دانشجو را در انجام بهتر همان عمل یا عملی مرتبط با آن
.آینده راهنمایی کند

Hesketh and Laidlaw(2002 )  بازخورد را جز مهمی از فرآیند آموزش
.  برسانددر نظر گرفته اند که می تواند دانشجویان را به حداکثر پتانسیل ممکن

د  زمینه الزم برای اصالح موارو فراهم آوردن تقویت عملکردهای خوب بازخورد با 
ا  باعث می شود که دانشجو به اهداف و پیامدهای مورد انتظار از دوره یمورد نیاز

.برنامه آموزشی برسد



Background

صورت  دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها بیان کرده اند که اگر بازخورد بشکل موثری
د یک بگیرد باعث می شود آنها قضاوت درستی در مورد عملکرد خود داشته و بتوانن

برنامه عملیاتی برای اصالح آن طراحی بکنند

 اماHewson(1998 ) وBranch(2002 )د بیان کرده اند که دانشجویان معتقدن
ه شکل و در مواقعی هم که صورت می گیرد ببازخورد به دفعات کافی صورت نمی گیرد 

به اندازه کافی این درحالیست که اساتید معتقدندد که بطور مکرر و. موثر اتفاق نمی افتد
.بازخورد ارائه می کنند



موانع بازخورد موثر

ممکن است هدف بازخورد برای دانشجو و مدرس مشخص و روشن نباشد. 1.

ممکن است زمان و مکان مناسب برای تشکیل جلسه بازخورد وجود نداش. ته باشد2

ممکن است مدرس برای ارائه بازخورد موثر آموزش رسمی ندیده باشد یا آم. وزش  3
کافی نباشد

ممکن است مدرس در مورد آنچه مورد مشاهده قرار داده اطمینان نداشته باشد. 4

ممکن است مدرس نداند که چگونه باید مشاهدات خود را به یک بازخورد  . 5

.اختصاصی، عاری از قضاوت و سازنده تبدیل کند

فرهنگ سلسله مراتبی پزشکی باعث جریان یک طرفه اطالعات از مدرس. به  6
.تسمت دانشجو می شود، در حالیکه بازخورد یک گفت و شنود دوطرفه اس



:در نتیجه

 تجوی  دانشجو به جسو باعث نمی شوند که بازخوردها خیلی کلی بوده در اغلب موارد
.خود بپردازدراه هایی برای بهبود عملکرد

 رد وی  عملکتلقی کند که در آن یک تجربه منفی دانشجو ممکن است بازخورد را
.  گرفتمورد انتقاد قرار خواهد 



Objective

 مهم اشاره شده که می تواند به ( راهکار)استراتژی 12در این مقاله به
باعث اساتید بالینی در ارائه بازخورد موثر به دانشجویان کمک کند و

افزایش پذیرش بازخورد از طرف دانشجویان شده و منجر به بهبود 
. عملکرد آنها بر مبنای بازخورد ارائه شده شود



TIP 1

یک محیط یادگیری محترمانه ایجاد کنید
دیگر محیط یادگیری باید این حس را در دانشجو القا کند که استاد و او با یک

ه  تالش می کنند تا وی به اهداف آموزشی خود برسد و این انتظار وجود دارد ک
طی  استاد به مشاهده منظم عملکرد دانشجو پرداخته و بازخوردهای الزم را در محی

.  توام با اعتماد و احترام متقابل ارائه کند

ود که در آن جلسه بازخورد باید بعنوان یک گفت و شنود دو طرفه در نظر گرفته ش
.دانشجو با ارزیابی عملکرد خود نقش مهمی در آن ایفا می کند

بازخورد اگر در یک محیط خصوصی اتفاق بیافتد موثرتر است

بازخورد باید به نکات مثبت و منفی هر دو اشاره کند



TIP 2

اهداف بازخورد را با دانشجو در میان بگذارید
 به عقیدهWood (2000) اولین قدم در خلق یک مدل یادگیری که در آن

جارب  بازخورد صورت می گیرد این است که استاد دانشجو را با محیط و اهداف  ت
.یادگیری و انتظاراتی که از دانشجو می رود آشنا کند

بر روی  باید. استاد باید از قبل تشکیل جلسه بازخورد را به دانشجو اطالع دهد
ها  زمان تشکیل جلسه، اهداف جلسه و موضوعاتی که در طی جلسه در مورد آن

.  گفت و شنود صورت خواهد گرفت توافق صورت گیرد

ماده  این آشناسازی و بحث اولیه در مورد مسئولیت ها و اهداف جلسه، زمینه را آ
.  رکت میکندکرده و دانشجو با راحتی و احساس مسئولیت و انگیزه بیشتر در آن ش



TIP 3

دبازخورد را براساس مشاهدات مستقیم ارائه دهی
وسط استاد  نتیجه تحقیقات نشان داده که ارائه بازخورد بدنبال مشاهده مستقیم ت

مربوطه و ثبت موفقیت ها و مواردی که نیازمند اصالح است در مقایسه با  
ر بیشتری  بازخوردهایی که استاد خود مستقیما عملکرد را مشاهده نکرده است از تاثی

.برخوردار است



TIP 4

بازخورد را به موقع و بطور منظم ارائه دهید.
ت، قبل یکی از اهداف مهم بازخورد کمک به دانشجو در تغییر رفتار یا عملکرد اس

.از اینکه دوره یا روتیشن بخش به اتمام برسد

اه که  جلسه غیررسمی کوت: بازخوردهای تکوینی به چند شکل ارائه می شوند
ود، جلسه بالفاصله و در اولین فرصت ممکن بعد از مشاهده رفتار تشکیل می ش

عدادی از  بازخورد تکوینی طوالنی تر که در اواسط دوره تشکیل می شود و در آن ت
مهارت ها و رفتارها مورد بررسی قرار گیرد



TIP 5

ارزیابی دانشجو شروع کنید-جلسه را با خود.
 است( لتام)یکی از اهداف مهم آموزش بالینی تربیت پزشکانی اهل غور و تفکر  .

کمک  ارزیابی توسط دانشجو ما را در دستیابی به این هدف-شروع جلسه با خود
.میکند

ی  ارزیابی باعث تلطیف محیط شده و شرایط را برای پذیرش بازخوردها-خود
.اصالحی و حساس مهیا می کند

ده یا  ارزیابی دانشجو شروع ش-تحقیقات نشان داده اند که جلساتی که با خود
استاد  دانشجو در آغاز آن مشارکت داشته در مقایسه با جلساتی که صرفا توسط

.آغاز شده موثرتر بوده است



TIP 6

رفتارهای مشاهده شده را تقویت و اصالح کنید
رفتارهای درست را تصدیق نموده و تقویت کنید.

ها و سپس رفتارهایی که نیاز به تغییر دارند را مورد توجه قرار دهید و از مثال
.  پیشنهادهای مشخص برای بهبود آن رفتار استفاده کنید

ند که در دانشجویان بیان کرده اند بازخوردهای اصالحی زمانی مفیدتر واقع می شو
نیاز  مورد یک عملکرد خاص ارائه شوند و در ضمن گفته شود که چرا آن عملکرد

.به اصالح دارد

است ارائه  بازخورد باید در مورد عملکردی که در کنترل دانشجو بوده و قابل تغییر
.شود



TIP 7

تفاده کنیدوقتی روی عملکرد دانشجو متمرکز می شوید، دقیق صحبت کنید و از کلمات خنثی اس.

به پیامی که توسط زبان بدن ارسال می کنید توجه داشته باشید.

ه دانشجو نشستن در کنار دانشجو به جای نشستن رو در رو و از پشت میز باعث می شود ک
.  احساس بهتری در مورد توزیع قدرت داشته باشد

بازخورد باید مبتنی بر مشاهده مستقیم عملکرد باشد

اده شودبازخورد باید دقیق، توام با احترام، توصیفی بوده و از کلمات خنثی در آن استف.

انشجوبر رفتاری که قابل تغییر است متمرکز شوید نه بر خود شخص یا شخصیت د

از مثال های روشن استفاده کنید.



TIP 8

کنیدبرداشت فراگیر از بازخورد را تصدیق و پذیرش آن را تسهیل
اد  جلسه بازخورد، بخصوص بازخورد اصالحی، ممکن است برای دانشجو و است

.  دارای بار هیجانی باشد

سوابق دانشجو، روحیات و آمادگی وی برای تغییر را مورد توجه قرار دهید.

 از مدلECOزخورد  که برگرفته از متون مشاوره است برای تسهیل پذیرش با
(Emotion, Content, Outcome). استفاده کنید

ستقدم اول کاووش و پذیرفتن واکنش های هیجانی دانشجو در مقابل بازخورد ا.

جوستقدم دوم شفاف سازی محتوای اختصاصی بازخورد مرتبط با عملکرد دانش

ه عملیاتی قدم سوم تصدیق نیازهای توسعه ای تعیین شده دانشجو و طراحی برنام
است



TIP 9

ه اتمام  جلسه را با طراحی یک برنامه عملیاتی برای بهبود عملکرد ب
.برسانید

یاز  از دانشجو بخواهید ایده های خود را مطرح کند سپس به تایید یا در صورت ن
شوداین کار باعث تقویت مهارت بازاندیشی در دانشجو می. اصالح آن بپردازید

بود برای جمع بندی جلسه به نقاط قوت دانشجو و برنامه مورد توافق برای به
.نظیم کنیدعملکردهایی که نیاز به تغییر دارند اشاره کنید و زمان مالقات بعدی را ت



TIP 10

یددر مورد مهارت خود در زمینه ارائه بازخورد تامل کن
در مورد بخش های از جلسه که خوب اداره شد تامل کنید.

در مورد بخش هایی که در جلسه بعد نیاز به تغییر دارد تامل کنید.

یددر مورد استراتژی هایی که در جلسه بعد می خواهید بکار ببرید فکر کن

ی تواند مفید در میان گذاشتن موارد چالش برانگیز با همتایان یا مدرسین باسابقه م
.باشد



Tip 11

فرصت هایی را برای ارتقا توانمندی های اساتید فراهم کنید
برگزاری کارگاه های آموزشی

  شرکت در دوره های بازآموزی در مورد بکارکیری نظریه های یادگیری در
بزرگساالن

بحث با همتایان

...



Tip 12

تبدیل بازخورد به فرهنگ سازمانی
زش رهبران موسسه و مدیران گروه ها باید بازخوردهای منظم را به بخشی از فرآیند آمو

.تبدیل کنند

ا از اعضا هیات علمی باید ملزم شوند به دانشجویان خود بازخورد داده و بازخوردهایی ر
افت دانشجویان، همتایان و مافوق های خود در مورد عملکردشان به عنوان یک معلم دری

.  کنند

لینی موسسه باید فرآیندی را برای پایش جریان بازخورد در دوره ها و روتیشن های با
.تدارک ببیند

در مورد ضبط ویدئویی جلسات بازخورد یا مشاهده جلسه توسط همتایان و ارائه گزارش
.ندآن می توانند تکنیک های مفیدی برای استقرار فرهنگ بازخورد در سازمان باش



Conclusion

چالش  ارائه بازخورد به دانشجویان ممکن است حتی برای اساتید باتجربه نیز
.برانگیز باشد

معموال یک عدم همخوانی ما بین دانشجو و استاد از نظر دفعات و اثربخشی
بازخورد وجود دارد

ایش  توانمندسازی اساتید در زمینه ارائه بازخورد موثر، بهترین روش برای افز
احساس راحتی و مهارت در بازخورد دادن است

موسسه باید ارائه بازخورد را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل کند.
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