
؟ چگونه بازخورد مؤثرتری ارائه دهیم
دکتر فریبا حقانی

استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با همکاری دکتر سپیده جمشیدیان



کارگاهاهداف کلی 
:  اهداف شناختی

 بازخوردمفهوم آشنایی با

آشنایی با راهکارهای ارائه بازخورد مؤثر

:  عاطفیهدف 

 بازخورد مؤثر به فراگیرانعالقه مندی به ارائه

:حرکتی-روانیهدف 

 ارائه بازخورد مؤثر به فراگیرانتوانایی در



اهداف اختصاصی کارگاه

:  بتوانندمی رود در پایان کارگاه از شرکت کنندگان انتظار 

:حوزه شناختی
مفهوم بازخورد را تعریف کنند .
دتفاوت بازخورد با  ارزشیابی، باز اندیشی و نصیحت را شرح دهن  .
هدفهای ارائه بازخورد را برشمارند .
عوامل موثر بر اثربخشی بازخورد را نام ببرند.
پیش نیاز های بازخورد مؤثر را شرح دهند .
ده نکته اساسی در مورد محتوای بازخورد را توضیح دهند .



هدف های اختصاصی کارگاه

: حوزه نگرشی

کنندنسبت به کاربرد اصول آموخته شده، در ارائه بازخورد به فراگیران توجه .

نماینددر مورد بازخوردهای ارائه شده به فراگیران، با همکاران خود بحث و گفتگو .

کتاب ها و مقاالتی را درباره نحوه ارائه بازخورد مطالعه کنند.



اهداف اختصاصی کارگاه

:  حوزه مهارتی

ئه بر اساس اصول ارائه شده در کارگاه، بازخورد موثری به فراگیران ارا

. دهند



Ice Breaker

ا اگر بازخورد یک نوع خوراکی ی

یک شیء بود، به نظر شما چه 

چیزی می توانست باشد؟



تعریف بازخورد

بارهدر...یاهمکارمعلم،مثلعاملیکتوسطکهاطالعاتی

بهیتعاملفرایندیکطیفرد،یکعملکردازهاییجنبه

عملکردازفردساختنآگاههدفشوگرددمیارائهاو

.استعملکردبیشترهرچهارتقاوخود



هدف بازخورد

ارتقای عملکرد مورد بازخورد•

ادامه یافتن عملکرد درست•

اصالح عملکرد نادرست•

افزایش انگیزش بازخوردگیرنده•

افزایش اعتماد به نفس بازخوردگیرنده•

•.....



مقایسه بازخورد و ارزشیابی 

:سنجش عملکرد فرد با دو هدف رخ می دهد

 تصمیم گیری

ارتقای عملکرد



(ادامه)مقایسه بازخورد و ارزشیابی 

:  بازخورد به دنبال ارزشیابی

استاصلی تصمیم گیری هدف -

یابیفرد، اطالع از دلیل نتیجه ارزشعملکرد کمک به ارتقای : دلیل ارائه بازخورد-

:  بازخورد بدون ارتباط با ارزشیابی

هدف صرفا ارتقا عملکرد است و تصمیم گیری انجام نمی شود-



وباز اندیشی مقایسه بازخورد 

(: Reflection)بازاندیشی

بازاندیشی شامل تأمل و تفکر عمیق در مورد یک تجربه و شکل دادن مجدد و-

.شودمیارزیابی آن است که منجر به یادگیری از آن تجربه 



(ادامه)وباز اندیشی مقایسه بازخورد 

اندیشی از یک طرف، باز. باشندو بازخورد دارای تأثیرات متقابل بر هم میبازاندیشی •
ه به مؤثر واقع شدن بازخورد کمک کند و از طرف دیگر، بازخورد مؤثر بتواندمی

. گرددبازاندیشی منجر می
ود قبل از شبازخورد و بازاندیشی به بهبود فرایند یادگیری منجر شده، توصیه میادغام •

.باشنددریافت بازخورد، افراد بازاندیشی داشته 



(ادامه)وباز اندیشی مقایسه بازخورد 

یعنی . شوداز طرف دیگر، گفته شد که بازخورد خوب به بازاندیشی منجر می

جربه شود بازخوردگیرنده، فرایند ارائه بازخورد را به عنوان یک تباعث می

. یادگیری به حساب آورده و در مورد آن بازاندیشی کند



(Advice)نصیحتمقایسه بازخورد و 

ه ممکن ها اگر چارائه بازخورد باید به این نکته توجه داشت برخی عبارتدر •
صیحت است بازخورد محسوب شوند، اما در حقیقت بازخورد نیستند، بلکه ن

.دکننمیافراد در برابر دریافت نصیحت، بیشتر مقاومت . باشندمی



مقایسه بازخورد و نصیحت

ف اما بدون توصیشود، مینصیحت همان ارائه راهکار است که در بازخورد هم توصیه •
الزمه در »ه برای مثال جمالتی شبیه ب. مفید باشدتواندکافی عملکرد، ارائه راهکار نمی

ک تر بایست از یک چوب بیس بال سبتو می»؛ «های بیشتری بیاریگزارشت مثال
-ها کمکشود که در بسیاری مواقع نه تننوعی نصیحت محسوب می«کردیاستفاده می

.کنندمیکننده نیستند، بلکه حس ناخوشایندی هم ایجاد 



مقایسه بازخورد و نصیحت

ون اینکه کنیم بدهایی میعنوان معلم، مربی و والدین اغلب یکراست چینن نصیحتبه•
جه توصیف ما توصیف درستی از عملکرد فرد ارائه دهیم یا اطمینان پیدا کنیم که فرد متو

.استرا درک کرده آن از عملکرد شده و 



1فعالیت 

دقیقه5: مدت زمان

جو اگر شما به جای استاد بودید، چگونه به دانشدو موقعیت زیر، در 

.  بازخورد می دادید؟ بازخورد خود را در چند جمله بنویسید



1موقعیت 

خواسته شده که هر 6در کالس معاینه فیزیکی از دانشجویان پزشکی ترم 

شرح یکی از دانشجویان. سه جلسه، یک شرح حال به استاد تحویل دهند

اگر .  ودحال خوبی نوشته بود که از بقیه شرح حال ها دقیقتر و کامل تر ب

شما به جای استاد بودید چگونه به او بازخورد می دادید؟



2فعالیت 

به نظر شما چه عواملی می تواند بر اثربخش

بودن  بازخورد تاثیرگذار باشد؟

«تکنیک بارش مغزی»



(Brain storming)مغزی بارش قوانین 

 ها بیشتر باشد بهتر استهرچه تعداد ایده.

 نادیده گرفته نمی شودحذف یا  ایایده هیچ.

 ممنوع استانتقاد.

 ازندبسجدید با توجه به نظرات یکدیگر ایده افراد می توانند.

 غیر عادی و دور از ذهن نیز دارای اهمیت هستندنظرات.



برخی عوامل موثر بر اثربخشی بازخورد به فراگیر 

 ش مثل اعتماد به نفس و تمایل)ویژگی های بازخورد گیرنده

(برای ثبات یا رشد و ارتقا

 عملکردمشاهده درک دانشجو از دقت استاد در

 استاد بازخورددهنده دانشجو نسبت به احساس



برخی از عوامل موثر بر اثربخشی بازخورد

 بازخوردمورد عملکرد نوع

 هماهنگی بین خودارزیابی دانشجو از عملکردش و

دریافت شده بازخورد 

قابل انتظار بودن بازخورد

 توسط استادشیوه ارائه بازخورد



عناصر اصلی بازخورد



دفرایند بازخور



3فعالیت 

چه پیش از ارائه بازخورد به فراگیران

کارهایی باید انجام دهیم؟



توجیه فراگیر در ابتدای دوره در مورد عملکرد های مورد انتظار

ستادآگاه ساختن فراگیر در ابتدای دوره در مورد دریافت بازخورد از ا

برقراری یک جو یادگیری مناسب

شناخت ویژگی های فراگیر

مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر

هماهنگی جلسه بازخورد

آماده سازی محتوای بازخورد



Ten Tips 

for Effective Feedback



در تنظیم محتوا و ارائه پیام بازخورد مهممورد ده 

چه زمانی؟ هر چند وقت یکبار؟: (Timing)زمان بندی 

چند نکته مطرح شود؟ چه مقدار در مورد هر نکته؟(: Amount)مقدار

شفاهی؟ کتبی؟ (: Mode)شیوه ارائه بازخورد

انفرادی؟ گروهی؟(: Audience)مخاطبین



(ادامه)در تنظیم محتوا و ارائه پیام بازخورد مهممورد ده 

عملکرد یا خودِ فرد؟-بر چه چیزی متمرکز است: (Focus)تمرکز 

ا ب-عملکرد را با چه چیز مقایسه می کند(: Comparison)مقایسه 

رد؟یک عملکرد مطلوب؟ با عملکرد دیگران؟ با عملکرد قبلی ف

توصیف کننده است یا قضاوت کننده؟(: Function)کارکرد



(ادامه)در تنظیم محتوا و ارائه پیام بازخورد مهممورد ده

برای بازخوردگیرنده واضح و قابل درک است؟: (Clarity)شفافیت 

بازخورد تا چه اندازه جزئی است؟(: Specificity)ویژگی

بازخورد در کل مثبت است یا منفی؟(: Valence)ارزش 



بازخورد بر عملکرد متمرکز است یا خودِ فرد؟ 

عملکرد با چه چیزی مقایسه شده؟

توصیف کننده است یا قضاوت کننده؟

ارزش کلی بازخورد مثبت است یا منفی؟

عملکرد

ردعملکرد قبلی ف

توصیف کننده

مثبت و سازنده



مثالی از یک بازخورد خوب برای فراگیری که در حال 

ذار تالش  است؛ به او نشان می دهد که تالش هایش اثرگ

گام بعدی را پیشنهاد می دهد، راحتاستاد وقتی . است

.  مورد پذیرش واقع می شود



اره چه کارهایی خیلی خوب توجیهش کردی که  قر. همراه بیمار خیلی آشفته و عصبانی بود»

لی خوب بود؛ خیلی اینکه گفتی اینجا همه حواسشون به بیمار هست، خی. برای بیمار انجام بشه

ی احساسات این یکی از مهارت های هوش هیجانیه؛ یعن. آرومش کرد، همکاریش هم بیشتر شد

نگرانی و نگرانی های همراه بیمارو درک کردی و چیزی که بهش گفتی در راستای همین

نشجوها برای دا. می دونم که خودت هم کار داشتی و نگران بقیه ویزیتا بودی. هاش بود

صمیم گرفتی توضیح بده که بعد از مواجه شدن با همراه بیمار عصبانی، چطور فکر کردی و  ت

«.«.این طور صحبت کنی



بازخورد بر عملکرد متمرکز است یا خودِ فرد؟ 

عملکرد با چه چیزی مقایسه شده؟

توصیف کننده است یا قضاوت کننده؟

ارزش کلی بازخورد مثبت است یا منفی؟

عملکرد

عملکرد مطلوب

توصیف کننده

مثبت و سازنده

او ا پرسش بو کندانتخاب می از رفتار حرفه ای دستیار را یک جنبه مثبت . مثالی از یک بازخورد خوب

ستیار، نام همچنین، بر عملکرد د. کندبازاندیشی آن، به سرانجام رساندن چگونگیِ وامیدارد که بر را  

ضمن . داحتماال افزایش خود کارامدی او می شوو تقویت توانایی های خود تنظیمی می گذارد که باعث 

.اینکه توضیحات بازخوردگیرنده برای دیگران هم مفید می باشد



تو چرا . تحویل دادنآزمایشگاه رو دانشجوها گزارش همه »-الف

«تحویل ندادی؟ مشکلت چیه؟

خود فرد

عملکرد دیگران

قضاوت کننده

منفی



یدم امروز د. بود گزارش آزمایشگاه رو تا دهم تحویل بدینقرار »-ب

ی می تونی بهم بگ. ندارمتو هیچ گزارشی از که دوازدهم هست و من 

«چه مشکلی پیش اومده؟

عملکرد

عملکرد مطلوب

توصیف کننده

ت انتقادی ولی مثب



جمع بندی ویژگی های بازخورد موثر

 فراگیربه شخصیت احترام

توصیف کننده نه ارزیابی کننده

ویژه و اختصاصی

 شفاف و واضح

راگیرمتمرکز بر کار انجام شده نه شخصیت ف

یرمتمرکز بر موارد قابل کنترل توسط فراگ

به موقع

از نظر کمیت، محدود

پیشنهاد دهنده راهکارهای موثر

ی مشوق فراگیر به بازاندیشی و خود ارزیاب



6فعالیت 

در ابتدای کارگاه 1بازخوردی که در مورد موقعیت 

ازخورد نوشتید، را بررسی نموده و  با توجه به اصول ب

.  بازنویسی کنید



1موقعیت 

خواسته شده که هر 6در کالس معاینه فیزیکی از دانشجویان پزشکی ترم 

شرح یکی از دانشجویان. سه جلسه، یک شرح حال به استاد تحویل دهند

اگر .  ودحال خوبی نوشته بود که از بقیه شرح حال ها دقیقتر و کامل تر ب

شما به جای استاد بودید چگونه به او بازخورد می دادید؟



فعالیت خداحافظی

حاال نوبت شماست؛

گان طبق اصول بازخورد، به برگزارکنند

. دکارگاه یک بازخورد کتبی ارائه دهی



توجهتان با تشکر از 
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