
 موانع ارائه بازخورد به فراگيران

چه موانعي باعث مي شود ارائه بازخـورد بـه طـور        

 مناسب صورت نگيرد؟

 موانع ارائه بازخورد

 فرستنده

            پيام                                                                                                                         

 گيرنده

    
 )هيأت علمي(فرستنده 

    
    
    
    
    
    
    
 

 ضعف كلي انگيزه براي آموزش

 ضعف مهارت ارايه بازخورد مؤثر

 نداشتن موقعيت و پرستيژ الزم براي ارايه بازخورد

 ترس از ناراحت شدن دانشجو

 

 

نحوه ارائه 

 بازخورد

به  

 فراگيران

 ارائه بازخورد به فراگيران
ترس از خدشه دار شدن محبوبيت استاد و تـيـره شـدن      

 روابط دانشجو و استاد

 كمبود زمان و وقت كافي

 عدم تمايل به تحريك فراگير به دفاع بي مورد

 

 پيام

 
راهنمـايـي الزم     بــازخــوردي كــه حــاوي     

 .براي اصالح رفتار نيست

بازخوردي كه كلي است و به رفتار يا عملـكـرد خـاصـي       

 .مرتبط نميشود

 

 )فراگير(گيرنده 
 

 

فراگيراني كـه در مـقـابـل           

 .دريافت بازخورد مقاومت و سرسختي نشان مي دهند

عدم آشنايي فراگيرندگان با اين مفهوم و نداشتـن بـلـوغ      

 فكري الزم

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

Email: edc@ muq.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم 02517718687: ����

http://www.muq.ac.ir 

 :تهيه و تنظيم 

 روح اهللا صفايي پور

 عليرضا شعوري بيدگلي

 مريم طبيبي



 ضرورت ارائه بازخورد 
 :زيرا بدون بازخورد

 .اشتباهات فراگيران اصالح نشده باقي مي مانند

 .عملكرد صحيح فراگيران تقويت نمي شود

كسـب  ) تجربي(   empiricتوانمنديهاي باليني به صورت 

 .مي شوند

فراگيران اعتماد به نفس خود را از دست خواهند داد يـا  

 بيش از حد مطمئن خواهند شد

 وضعيت موجود ارائه بازخورد

در حال حاضر اساتيد به چه ميزان به فـراگـيـران    

 بازخورد ارائه مي دهند؟

اساتيد اغلب اين جنبه از مسئوليتشان را ناديـده  

 :مي گيرند و از آن پرهيز مي كنند

برخي مطالعات ميزان ارائه بـازخـورد را در آمـوزش            

 .ارزيابي كرده اند% 16تا % 3سرپايي 

مواجهه آموزشي را ضـبـط و          376در يك مطالعه كه 

مـوارد صـورت     %  24بررسي كرد، ارائه بازخورد تنها در   

 .گرفت

مورد مواجهه آموزش سـرپـاي   50مطالعه بر روي 

 ):درمانگاهي(

زمان صرف معرفي بيمار و بحث در مـورد درمـان     %  75

 وي شد

ثانيه زمان به ارائه بازخورد به فراگير در مـورد     30فقط 

 خود اختصاص داده شد چگونگي بهبود

 

 بازخورد در مقابل ارزشيابي

 
 ارز�����ارز�����ارز�����ارز�����

 )summative(براي تصميم گيري به كار مي رود  

 .توأم با قضاوت است

 .به صورت از قبل برنامه ريزي شده انجام مي شود 

 ��ز��رد��ز��رد��ز��رد��ز��رد
 )formative. (با هدف دادن آگاهي انجام مي شود 

 تؤام با قضاوت نيست 

 .در موقعيت هاي مختلف انجام مي شود 

 .به صورت مداوم انجام مي شود

� ���و�����و�����و�����و�
هميشه تفاوت اين دو تا اين حد واضح و مشخص نيست 

و در واقع تقريبا هميشه درجاتي از قضاوت به فـيـدبـك    

 .نسبت داده مي شود

 

 چرا بايد به فراگيران بازخورد داد؟
 بازخورد براي فراگير ايجاد انگيزه مي كند

 بازخورد سبب بهبود معني دار عملكرد مي شود 

 ارائه بازخورد براي اطمينان از يادگيري ضروري است

 .فراگيران بازخورد را مهم مي دانند

 

 فيدبك چيست؟
فيدبك كنترل يك سيستم با وارد كردن مجدد نتايـج  

نـوربـرت   . ( حاصل از عملكردش به آن سيستم اسـت   

 )واينر

فيدبك نقد عيني، آگاهانه، و بدون قضاوت از عملـكـرد   

فراگيرنده است كه با هدف بهبود مهارتهاي باليني وي 

 .صورت مي گيرد
 

 انواع بازخورد
حـفـظ و     ):  reinforcing( بازخورد تقويت كنـنـده     

 )فيدبك مثبت(تقويت  يك ديدگاه يا رفتار مناسب 

اصالح و تأثير ):  corrective( بازخورد اصالح كننده 

فـيـدبـك    ( گذاري  بر رفتارها و ديدگاههاي نا مطلوب 

 )منفي

 

 انواع بازخورد
در پايان يك دوره مشاهده ):  formal( بازخورد رسمي 

 عملكرد فراگير

به صورت روزمره و   ):  informal(بازخورد غير رسمي 

 در حين فعاليتهاي كاري

 

 ارائه بازخود به فراگيران


