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چندسوال-مقدمه   

فراگيران خود را در محيط كار ارزيابي كنيم؟چگونه 1.

يد؟كنمي خواهيد ارزيابي دستياران مهارتهاي عملي  را در دانشجويان پزشکي يا چه 2.

كدام يك از اين مهارتها را در محيط كار واقعي ارزيابي كرده ايد؟. 3



هرم ميلر
.پرداختحرف خدمات سالمت با شناسايي چهار سطح ارزيابي ، به ارزيابي در ( 1990)ميلر •
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مقدمه
توانمندي را كه در محيط واقعي باليني و بدون حضور ناظر انجام(DOES)"انجام مي دهد"سطح •

.شودناميده ميارزيابي مبتني بر عملکرد ،دهد كه ارزيابي اين سطح مي شود، مورد توجه قرار مي 

انجام مي دهد ، واقعي زندگيكارو ميلر توجه را تا حد زيادي بر روي چيزي كه پزشك در محيط كار •

.كردمتمركز 

(largely unassessed level).او معتقد بود كه اين سطح به طور وسيع  ارزيابي نمي شود•

.استارزيابي ها اكثرا بر اساس قضاوت كلي •

•





ارزیابی مبتنی برمحل کار
عه يافته   توسبازخورد مبتني بر كار و براي استفاده تکوينيچندين روش ارزيابي •

.است 

.استبراي تغيير رفتار يادگيرندگانابزارقدرتمند يكارزيابياين•

.وجود داردشواهد اوليه از قابليت اطمينان و اعتبار آنها •



درجه360فیدبک 
Degree Feed back360

سمتبهتغییروسازندهارزیابیدرمعتبروقویریشه،درجه360بازخوردسیستمشواهدبراساس•
.داردوجهیچندتکوین

• .(Boud 1990; Falchikov 1986; Jenkins 2010

روشهایبینانسجامبرتأکیدبا)داردافزودهارزشمستقلهایروشازفراترکلیکبعنوانسیستم•
(مرتبط

:دهدمیتشکیلراپیوستههمبهارزیابیهایروشازایمجموعهسیستم•

شافزایمشترکهدفکهمثبتبازخوردعناصرهدایتتحتاستادوتایانهم،خودارزیابییعنی•
.دارندراجویاندانشیادگیری

این روش به طور گسترده ای در صنعت و تجارت استفاده می شود ، اما در پزشکی نیز •

.مفید واقع شده است



ارزیابیمنابع انواع 
خود شخص فراگير•
همتايان  •
استادان•
پرستاران•
بيماران  •
خانواده بيماران  •



 Self Assessmentخودارزیابی

درراشیبازاندیوتأملکهشودمیتلقیموثرروشیعنوانبهخودارزیابی:تعریف•

تادهدمیاجازهجویاندانشبهوکندمیشویقتیادگیریفرایندمورد

.کنندکنترلبهترراخودیادگیریهایاستراتژی



 Peer Assessmentارزیابی همتایان

یكردكهآنهاهمتایاندیگرتوسطهستندآموزشحالدركهپزشكانیارزیابی•

.(نورسينی)باشندمیعملكردوتخصصتحصيالتی،سطح

سطح،مقدار،بهافرادنآطیدركهداندمیقراردادییكراهمتاارزیابیتاپينگ•

خودهمشابهمتایدریادگيریازپيامدییامحصولموفقيتوكيفيتارزش،

(تاپينگ)ندنمایمیارزیابیودارندتوجه



 Peer Assessmentهمتایان ارزیابی 
ارزیابیدرجویاندانشمشارکتبرایفعالیتیعنوانبهنتایاهمارزیابی•

.شودمیتعریفها
پایاندرراخودتایانهمعملکردجویاندانشکهمعناستبداناین•

.دهندمیارائهسازندهبازخوردوکردهارزیابیدرسیدوره

-دیگریمهارتهرمانند-انتایهمارزیابیانجام،وجوداینبا•
.ببینندآموزشبایدجویاندانشآندرکهاستمهارتی



 Peer Assessmentارزیابی همتایان 

ایحرفهمحیطتیمیدرونرفتارارزیابیابزار•
یادگیریکنندهتسهیلعنوانبهجویاندانشبرایفرصتی•
زارگآموزشیعملکردهایبرنتایاهممنفیومثبتتأثیرگزارشات•

فراگیرعملکردازترواضحتصویرآوردندستبهبرایاساتیدبرایابزاری•

•mini-peer assessment tool (miniPAT)

تاهم12تا8ارزیابیباتوانمیراپایاییوقبولقابلنتایج•



مدیر/ سوپروایزر/ ارزیابی استاد
میمشخصراآزموننوعکندارزیابیخواهدمیکهتوانمندی هایینوعبراساس•

.کند
ارزیابیفرماستنیازکندارزیابیبخشپایاندررادانشجوعملکردبخواهداگر•

.کندتهیه
.کندتهیهکلیفرمیکریتینگگلوبالیاکلیارزیابیمنظوربه•
دیگرهایروشهمچنینوDopsآزمونیاوکتبیبخشآخرزمونآمیتواند•

.کنداستفادهتواندمینیز...وبوگالکوپورتفولیومانند
•



حیطه های مورد ارزیابی

توانايي كار تيمي •

توانايي برقراري ارتباط •

مهارت هاي مديريتي •

قدرت تصميم گيري•









درجه360مزایای 
ارزيابي عملکرد در محيط كار واقعي•

ارزيابي برآيند عملکرد طي يك دوره طوالني•

ارزيابي توانمندي هاي كلي، نه يك مهارت ويژه يا رفتار خاص•

اطالعاتاستفاده ازمنابع مختلف •



درجه360محدودیت های 
تدوين فرم هاي جداگانه•

ارزيابي ذهني•

سخت گيري و سهل گيري ارزيابي كنندگان•

تاثير عوامل فرهنگي در پذيرش ابزار•

حجم زياد اطالعات و جمع بندي نتايج•

نمره دهي دشوار مخصوصا در ارزيابي هاي تراكمي•



خالصه
ي، ارزيابي هاي محل كار فرصت خوبي براي ارزيابي توانمندي هايي مانند مهارت ارتباط•

ل  ايجاد مي كنند كه معموال در ارزيابي ها مغفو... كارگروهي، تعهد حرفه اي، مديريت و 

.مي ماند

قرار تعدد آزمونگران و تعدد موارد و تعدد دفعات در ارزيابي هاي محل كار بايد مورد توجه•

.گيرند

.  بازخورد يکي از اجزاي مهم و اصلي در ارزيابي هاي مبتني بر محل كار است•

.استمهم كارمبتني بر محلتکوينيبراي كيفيت و اثربخشي ارزيابي اساتيد دانش آفزايي



منابع برای مطالعه بیشتر
• Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 

31

• mini-PAT (Peer Assessment Tool): A Valid Component of a National 
Assessment Programme in the UK?

• 360 degree feedback: an integrative framework for learning and 
assessment

بررسیدستیاران؛بالینیارزیابیدردرجه063ارزشیابیروش•
وپایاییرواییاجرا،امکانمقدماتی

• Psychometric properties of the mini peer assessment tools (Mini-PAT) 
in emergency medicine residents
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