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  هاكار راهبسط مفهوم، موانع و : ينيبازخورد در آموزش بال
  

 *ي، محمد فخاريحقان بايفر

  
 

  چكيده
محسوب  يجزء مهم در آموزش پزشك كي و دينما ياست كه فرد عملكرد خود را در آن مشاهده م يا نهيبازخورد همانند آ: مقدمه

بهبود  يها ها و روشكار راهبا  ييآشنا. گردد ميمحسوب  يتوجه در آموزش پزشك ازمندياز نقاط مغفول مانده و ن يكي كنيل ،گردد مي
بر آن،  مؤثرعوامل  يو بسط مفهوم بازخورد، بررس يمقاله بررس نيهدف ا. ضرورت است كي يد پزشكياسات يبرا نيبازخورد در بال

  .در اين زمينه است يو پژوهش يمنتشر شده در متون علم يهاكار راهو  ها مدل
بازخورد در  نهيكه در زم يمقاالت هيكل ،يو پزشك ينيبازخورد به همراه آموزش، بال يديمطالعه با استفاده از كلمات كل نيدر ا: ها روش

و  Magiran, SID , Irandoc ،ERICمقاالت  يها پايگاه قيمقاالت از طر يجستجو يبرا. آموزش بود، مورد جستجو قرار گرفت
قابل  ها پايگاه نيكه به صورت تمام متن از ا يسپس تنها مقاالت. دياقدام گرد) Google Scholar(گوگل اسكالر يموتور جستجو

بعد از  .مبنا قرار داده شد 2000سال  نيبه بعد و در مقاالت الت 1380زبان از سال  يمقاالت فارس. بود مورد استفاده قرار گرفت يابيدست
مقاله به دليل عدم ارتباط با موضوع  33تعداد  .مقاالت مورد مطالعه قرار گرفت متما .آمد به دستمقاله  83در مجموع  ها پايگاه يجستجو

  .و مورد تحليل قرار گرفت داده شد صيمقاله مناسب تشخ 50در نهايت  كنار گذاشته شد و
متفاوت از  يها بر مفهوم بازخورد، وجود برداشت رانيو فراگ دياز علل عدم توافق اسات يكيمتعددي از بازخورد وجود دارد،  فيتعار در مقاالت: نتايج

 نچو. هستند رانيخود فراگ نهيزم نيعامل در ا نيتر مهم. وجود دارد رين بر عملكرد فراگآ تأثيربر بازخورد و  ياريعوامل بس. مفهوم است نيا
 ينقطه مشترك تمام. است شده يمعرف يمتعدد يها مدلارائه بازخورد،  يها وهيبهبود ش نهيدر زم. كنند يبازخورد فعاالنه عمل م افتيدر در رانيفراگ

نمودن  ينيبه استفاده از كارت بازخورد در جهت ع راًياخ نيهمچن. است از عملكرد خود ريفراگ يابيبازخورد و خود ارز چيآنها استفاده از مدل ساندو
  .از ان آگاه باشند ديوجود دارد كه با يهم در زمان بازخورد انتظارات رانياز فراگ. است شده ياديارائه شده توجه ز يبازخوردها
 دياسات يبر بازخورد برا مؤثرشناخت عوامل . برخوردار است يريادگيدر آموزش و كمك به  ييباال تيبازخورد از اهم: گيري نتيجه
 اتتأثيراز آنجا كه  يوجود دارد، ول ديكمك به اسات يبرا يمتعدد شنهاداتيو پ ها مدلها، كار راهاگرچه در متون . است يضرور يپزشك

  .رديقرار گ قيمورد تحق ينيدر آموزش بال يريادگي يامدهايبر پ ها وهيش نيا ياست اثر بخش الزماست  نهيبازخورد وابسته به زم
  

  ينيبال سيتدر ،يبازخورد، كارت بازخورد، آموزش پزشك: هاي كليدي واژه
  885تا  869 ):10(13؛ 1392 دي/ علوم پزشكيآموزش در مجله ايراني 

  
1

  مقدمه 
در  يياستاد توانمند، داشتن توانا يها از شاخص يكي

                                                 
مركز  ،يآموزش پزشك يدكترا يدانشجو ،يزياسفر يمحمد فخار: نويسنده مسؤول *

. پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانلوم تحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه ع
fakharedc@gmail.com  

، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، )ارشيدان( دكتر فريبا حقاني
  )haghani@edc.mui.ac.ir. (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  8/10/92: ، تاريخ پذيرش1/10/92: ، تاريخ اصالحيه20/9/92: تاريخ دريافت مقاله

بازخورد از  افتيو در رانيبه فراگ مؤثرارائه بازخورد 
بازخورد در ). 1(است آنان در خصوص عملكرد خود

از  يبلكه بازخورد قسمت ستيمهارت ن كيآموزش تنها 
بازخورد . گردد ميمحسوب  يريادگيآموزش و  نديفرا
 - يهمكالس -مدرس(عامل كياز طرف  ياميپ يحاو
در  ريبه فراگ)يفرد يشيتجارب خود فرد و بازاند -كتاب

 دياسات كنيول). 2(است از عملكرد او ييها خصوص جنبه
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بعد از هر  كيقابل تفك ريمرحله غ كيارائه بازخورد را 
و  ننديب يرفتار و عملكرد در آموزش نم يابيگونه ارزش

). 3(كنند يبازخورد م دنفقط در مواقع خاص اقدام به دا
خود به  يها ييدر جهت نشان دادن توانا يمدرسان گاه

گونه  نيو در ا ندينما ياقدام به ارائه بازخورد م رانيفراگ
توجه ندارند و بازخوردها در  ريفراگ يازهايموارد به ن

ارائه  ريدر فراگ يريادگي ليو تسه حيجهت تصح
نحوه  ربارهد يآموزش كاف يگاه دياسات). 4(شود ينم

دانست كه  ديبا. كنند ينم افتيدر مؤثرارائه بازخورد 
 يبه عنوان استاد آموزش پزشك سيتدر يكسب اجازه برا

به  مؤثرفرد در ارائه بازخورد  يبه منزله توانمند
  ). 5(نيست رانيفراگ

در  مؤثرو ضرورت بازخورد  تيبر اهم اننظر صاحب
دارند كه  دهيعق يپزشك دياسات. آموزش اذعان دارند

 يول كنند يارائه م انيبه دانشجو مؤثربازخورد 
 ينياز كمبود ارائه بازخورد در آموزش بال انيدانشجو

در  يپزشك ديكه اسات يا به گونه). 6(هستند يشاك
 ها دنتيشده خود به رز ائهار ياورژانس از بازخوردها

 برمنيدر مطالعه ل). 7(اند داشته تيرضا ها دنتياز رز شيب
دارند كه  دهيعق يجراح ديكه اسات دهد مينشان  جينتا
 ها دنتيبازخورد به رز مؤثرموارد به طور % 80 يباال
بودن  مؤثرآنان با  يها دنتيرز% 17از  تر كم ياند ول داده

 Hewson(هيوسن و ليتل ). 8(اند ها موافق بوده بازخورد

& Little  ( با اشاره به نظرسنجي
از % 8فقط  كنند كهنقل مي ) Isaacson(ساكسونيا

% 80. اند بوده يراض يليها خ از ارائه بازخورد ها دنتيرز
 هيو بق. ننموده اند افتياند كه بازخورد در كرده انيب

به  دياسات). 9(اند نموده افتيبازخورد در ياند كه گاه گفته
 كيحال در  نيبا ا. كنند يندرت بازخورد مكتوب ارائه م

توسط  يكتب يبازخوردها% 90است كه  شده دهيد قيتحق
آنها را امضا  دياست و اسات دهيگرد يثبت م رانيخود فراگ

در  ياصالح شنهاداتيپ زانيم). 10(اند نموده يم
اندك  زانيم نياز هم. ارائه شده نادر است يبازخوردها

 يشده كاربرد ائهار شنهاداتيپ %10هم تنها 
به  رانيدارند كه فراگ دهيعق دياسات نيهمچن). 11(است  بوده

  ). 12(كنند يارائه شده توجه نم يبازخوردها
نكته است  نيبه ا ديتوجه دادن اسات د،يآموزش اسات در

اقدام مهم بعد از انجام هرگونه  كيكه ارائه بازخورد 
در حال حاضر در آموزش . رود يبه شمار م يابيارزش
 يابيارزش يها وهيصرف آموزش ش ياديزمان ز دياسات
به بازخورد دادن بر اساس  تر كمو  گردد مي رانيفراگ
در ). 5(شود يتوجه م يابيحاصل از ارزش يها داده

 رانيفراگ يابياز ارزش يفراوان يها داده ينيآموزش بال
در استفاده  دياسات ييدر عمل توانا يول گردد ميحاصل 

به  دياسات). 13(ارائه بازخورد اندك است ياز آنها برا
در بهبود رفتار  يبا بازخورد اصالح شيستا نيتفاوت ب

استفاده  شيآنها اغلب از ستا). 14(توجه ندارند
 دنده مينشان  قاتيتحق كه يدر صورت .)11(كنند يم

 تأثير يريادگيبر بهبود عملكرد و  يبازخورد اصالح
  ). 15(دارد يتر بيش

صورت گرفته در مجالت  يحال در جستجو نيا با
زبان در خصوص بسط مفهوم بازخورد در  يفارس

 جيموجود است و نتا يمقاالت اندك ينيآموزش بال
در  يفيتوص نامه واژه كيجستجو به ما نشان داد كه تنها 

 نياساس در ا نيبر هم). 6(است  دهيبه چاپ رس نهيزم نيا
بازخورد،  فيبر تعر قاالتم نيخرآمقاله با استفاده از 

بازخورد در  تيوضع ،بازخورد تياهم ،آنها بندي طبقه
و  ها مدلبر بازخورد،  مؤثرعوامل  ،يآموزش پزشك

 يمرور ينيبهبود بازخورد در آموزش بال يهاكار راه
  . است دهيگرد ياجمال
از  يريشگيپ يمقاله همانند ديگر مقاالت مشابه برا نيا در

و عدم تكرار كلمات، مدرس به عنوان بازخورد  يسردرگم
بازخورد در نظر گرفته  رندهيبه عنوان گ ريدهنده و فراگ

توجه داشته باشد كه در  ديخواننده با كنياست ول شده
بازخورد  گاهيدر جا يافراد متعدد يعرصه آموزش پزشك

 گريو الزم است به منابع د رنديگ يقرار م رندهيو گ هدهند
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به خود، بازخورد  ريبازخورد همچون بازخورد فراگ
مطالعه منابع  قيبازخورد از طر ،ها يهمكاران و همكالس

. ديو كاركنان هم توجه نما ماريبازخورد از ب ،يآموزش
به  ياز اصطالح بازخورد اصالحدر اين مقاله  نيهمچن
  .است شده تفادهاس يبازخورد منف يجا
  

  ها روش
 يديكلمات كل ايكه در عنوان  يمقاالت هيمطالعه كل نيدر ا

 يپزشك ،ينياز واژه بازخورد به همراه آموزش، بال
 يبرا. استفاده نموده بودند مورد جستجو قرار گرفت

 ,Magiranمقاالت  يها پايگاه قيمقاالت از طر يجستجو

SID , Irandoc  وERIC گوگل  يو موتور جستجو
بود اقدام  يابيقابل دست) Google Scholar(اسكالر

 ها پايگاه نيكه تمام متن در ا يسپس تنها مقاالت. ديگرد
مقاالت . بود مورد استفاده قرار گرفت يابيقابل دست

به بعد و در مقاالت  1380زبان چاپ شده از سال  يفارس
 يبعد از جستجو. مبنا قرار داده شد 2000سال  نيالت
 .آمد به دستمقاله  83ذكر شده، در مجموع  يها پايگاهدر

مقاله  33تعداد . گرفت تمام مقاالت مورد مطالعه قرار
مقاله در  كياز مقاالت نامرتبط . نامرتبط كنار گذاشته شد

مقاله در  4. اعتبار پرسشنامه بود يخصوص بررس
 يمقاله به بازخورد سازمان 5بود و  يشيخصوص باز اند
 22 .ودب يمقاله مربوط به علوم ورزش 2توجه داشت و 

مقاله  50انيدر پا. بود يابيمقاله هم در خصوص ارزش
و مورد بررسي و تجزيه و  داده شد صيمناسب تشخ

  .تحليل قرار گرفت
  

  نتايج
مقاله مناسب كه مورد بررسي قرار گرفت،  50از مجموع 

بازخورد پرداخته  تيمفهوم و اهم يمقاله به بررس 20
مقاله  6. بود يمقاالت به زبان فارس نياز ا يكي .بودند

 18. نموده بودند يبر بازخورد را بررس مؤثرعوامل 
بهبود بازخوردها پرداخته  يهاكار راه يمقاله به بررس

كارت  اتتأثير يمقاالت به بررس نيمورد از ا 10بودند كه 
در اين زمينه  يمقاله مرور 6 .بازخورد اختصاص داشت

فصل  3تعداد اي  منابع كتابخانه يدر بررس. به دست آمد
 . به اين موضوع اختصاص داشت يآموزش يها از كتاب
نكات مورد  نيتر مهم بندي مقاله به جمع نيدر ا تيدر نها

 يده سازماندر جهت . دمتون پرداخته ش نياشاره در ا
بازخورد شروع نموده و به  فيمقاله از تعر يمحتوا
 تيوضع ،بازخورد تياهم ،انواع بازخورد بندي طبقه

ر بازخورد، ب مؤثرعوامل  ،يبازخورد در آموزش پزشك
و  ينيبهبود بازخورد در آموزش بال يهاكار راه، ها مدل

  . است پرداخته شده رانيانتظارات از فراگ
به  كيبرنتيو سا كيدر علم الكترون:بازخورد فيتعر 
 ستميس يورود ميتنظ يبرا ستميس يكه از خروج ياميپ

) Feedback(دبكيف ايد خوران پس گردد ميارسال 
از  يگريو برداشت د فيدر آموزش تعار يول). 16(نديگو
 يريادگيدر علم آموزش و . است جياصطالح را نيا

 )عامل كيكه از طرف  نديگو يم ياميبازخورد به پ
 يشيتجارب خود فرد و بازاند -كتاب -يهمكالس -مدرس

كننده  افتياز عملكرد به در ييها در خصوص جنبه(يفرد
بازخورد  انيگرا شناخت دياز د). 2(گردد ميارائه  اميپ

و اضافه كردن  دييبا تا رياست كه فراگ ياطالعات يحاو
در  رييغو ت يخود موجب بازساز يآن به دانش قبل

در  تواند ياطالعات م نيا. گردد ميساختار حافظه خود 
 كيدر خصوص  يديعقا ،يفراشناخت دانش ،يحوزه دانش

 دريوندر). 2(باشد يشناخت يهاكار راهشخص و  اي فيتكل
در  فيمورد تعر 19جمعاً  )Van de Ridder(و همكاران

 افتيدر متون  يخصوص بازخورد در آموزش پزشك
كه بازخورد را به  يفيمقاله تعار سندگانينو. اند نموده

چرخه  كيو  رياستاد و فراگ نيصورت ارتباط دو طرفه ب
 فيتعار گرياز د تر مناسبرا  كنند يم فيتعر ياصالح

   .)17(دانند يم
  

  :مرتبط با آن ميتفاوت بازخورد با مفاه يبررس
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 شود يبازخورد استفاده م يبه جا تياز كلمه تقو يگاه
طبق . با بازخورد متفاوت است تيدانست كه تقو ديبا يول

كننده  تيو تقو تيبر تقو ريفراگ ،ييرفتارگرا يها هينظر
 ايمثبت  تيتقو ،ريندارد و بر اساس عملكرد فراگ يتأثير
است   بازخورد ممكن يول شود يبه فرد ارائه م يمنف

گردد و فرد بدون  ليتعد ايرد  ايقبول  فردتوسط 
دادن آن با  ونديبازخورد و پ يو محتوا اميپردازش پ
از طرف . نخواهد برداي  خود از بازخورد بهره يدانش قبل

بازخورد  افتيدر يخودش در جستجو يگاه ريفراگ گريد
  ).2(ستا گرانيد

است و  زيمتما) Reflection( يشياز بازاند بازخورد
 يكاو وا قيدانش از طر ديتول باز يبه معنا يشيبازاند

كه در بازخورد،  يدر صورت). 18(است يمجدد دانش قبل
اقدام به  ام،ياز منابع ارائه دهنده پ اميپ افتيفرد با در

ادغام . دينما يخود م يدر ساختار دانش قبل رييتغ
كمك  يريادگي نديبه بهبود فرا يشيبازاندبازخورد با 

بازخورد  افتيقبل از در ريفراگ كنند يم هيو توص كند يم
  ).19(عملكرد خود بپردازد يشياز مدرس به بازاند

مقدمه و ). 20(متفاوت است يابيبازخورد با ارزش
در  يابيهر گونه بازخورد، انجام ارزش يبرا ازين شيپ

نسبت به  يابيدر ارزش. است ريخصوص عملكرد فراگ
 تيدر نها. رديگ يقضاوت صورت م ،عملكرد فرد

 زانيدر خصوص م يقضاوت كل كيبه  يابيارزش
بازخورد به  يلو). 21(افتيفرد خاتمه خواهد  يريفراگ

به فرد  گيري جهت ايو بدون قضاوت  يفيصورت توص
در قبال  ييپاسخگو يابيهدف از ارزش). 22(شود يارائه م

و بهبود  شرفتيبازخورد به پ ياست ول رانيرشد فراگ
 ياست ول شده يريز برنامه يابيارزش. توجه دارد ريفراگ

  . نشده باشد يريز برنامه تواند يبازخورد م
  

  بازخورد تياهم
است  يا نهيبازخورد همانند آ: ريفراگ يآن برا تياهم:الف

). 23(دينما يكه فرد عملكرد خود را در آن مشاهده م

 دنيرس يرفتارها برا ليبه تعد ازين ر،يبازخورد به فراگ
 افتيبا در ريفراگ). 24(كند يزد م به هدف را گوش

قائل  زيعملكرد مطلوب و نامطلوب خود تما نيبازخورد ب
خود را  يبازخورد، عملكردها افتيفرد بدون در. گردد مي

بازخورد،  افتيبدون در). 25(دينما يب فرض ممطلو
از عملكرد  يابيارز حاصل از خود جيفقط بر نتا ريفراگ

 رانيفراگ ن،ياز آنجا كه در بال). 22(خواهد كرد هيخود تك
 جهيدر نت كنند يم سهيسال باالتر مقا رانيخود را با فراگ

 دهند يبه عملكرد خود م يتر پاييننمره  ،يابيزدر خودار
). 5(گردد ميموجب كاهش اعتماد به نفس در آنها  نيو هم

نمره  ها، يابيدر خودارز ران،ياز فراگ يبعض گرياز طرف د
 يازيكه ن كنند يو گمان م دهند يبه عملكرد خود م يباالتر

ارائه  جهيخود ندارند در نت يها يبه توسعه توانمند
 تر بيشآنها را به تالش  تواند يم مؤثربازخورد 

از  جيبه تدر ينياز آنجا كه در آموزش بال). 26(وادارد
عدم  شود، يبر عملكرد دانشجو كاسته م مينظارت مستق

 ريخود فراگ يريادگياشتباهات موجب اختالل در  حيتصح
 تيخواهد شد و در نها آموزند، يكه از او م يرانيو فراگ

  ). 22(خواهد نمود ديتهدرا  ماريمراقبت از ب
 يها ياز توانمند يكي: دياسات يورد برابازخ تياهم: ب

). 22(دانند يدر ارائه بازخورد م يرا توانمند مؤثر دياسات
خود در جهت ارائه  يا بر توسعه حرفه دياسات

ارائه ). 5(خواهند نمود يگذار هيسرما مؤثر يبازخوردها
 تواند ياست كه در آن مدرس م يا وهيش مؤثربازخورد 

. را نشان دهد رانيتوانمند شدن فراگ بهخود  اقياشت
در  ،رانيبه فراگ مؤثربا دادن بازخورد  دياسات نيهمچن

خواهند  يتر بيشخاطر  تيدرون خود احساس رضا
 يبرا گريو منابع د رانيبازخورد از فراگ افتيدر). 5(كرد

  ). 19(است  خود استاد هم كمك كننده شرفتيپ
  

  :بازخورد انواع
مثبت و  يصورت مرسوم بازخورد را به دو دسته كل به
به اثرات بازخورد  بندي ميتقس نيا). 5(كنند يم ميتقس يمنف
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 نيا. ارائه دهنده آن توجه دارد ايمدرس  دياز د ريبر فراگ
بدان معنا است كه مدرس بازخورد داده شده را مشوق و 

 افهدبه ا دنيرس يدر ادامه رفتار مطلوب برا زانندهيانگ بر
 نامد و بازخورد در جهت  ميمثبت را بازخورد  يآموزش
 يمنف را بازخورد از رفتار نامطلوب يريجلوگ و اصالح 

هم به ) Neutral(اثر يو ب يبازخورد خنث). 24(داند يم
دو طبقه در نظر گرفته  نيا نيطبقه ماب كيعنوان 

 ديبه اثرات بازخورد از د بندي ميتقس نيا). 27(است شده
 يعمل يراهنما بكتا 47در فصل . توجه ندارد ريفراگ
در  ريفراگ دگاهيبه توجه كردن به د ،يپزشك دياسات يبرا

 وهيبه شثر ؤمدارد و بازخورد  تأكيدبازخورد دادن 
ثر ؤنا مرا مترادف با بازخورد مثبت و بازخورد  حيصح

  ).28(نامد يم يبه روش نامناسب را بازخورد منفيا 
و  دانند يمفهوم مركب م كيدر حال حاضر بازخورد را 

 است يريگ جهت 3 يكه دارا دهيچينظام پ كيآن را همانند 
در ارائه  يريگ سه نوع جهت نيا). 13(كنند يم فيتعر

  :است ريبازخورد به شرح ز
 ستميجزء س نياول): Feed up(بازخورد رو به باال. الف

به صورت  يبازخورد آن است كه اهداف آموزش
. شده باشند فيتعر يابيمشخص و قابل سنجش و دست

 انياز همان آغاز بدانند كه در پا ر،يمدرس و فراگ نيهمچن
 دايدست پ ديبا ييها يو توانمند ها يريادگيآموزش به چه 

و دادن  يابيدر خودارز ريفراگ يبرااهداف  نيا. كنند
 كاربرد دارد و هم به مدرس در جهت ،بازخورد به خود

در مقاالت متعدد . كند يها كمك م و بازخورد فيدادن تكال
 يبرا يشفاف و مشخص بودن اهداف آموزش تيبر اهم

ممكن است  نيهمچن. است شده تأكيد ريمدرس و فراگ
شده از  افتيدر يبر اساس بازخوردها ياهداف آموزش

  . گردند ليتعد رانيفراگ
برداشت همان ): Feed back(بازخورد رو به عقب . ب

كه مدرس  ييمرسوم از بازخورد است كه به بازخوردها
. گردد مياطالق  كند يارائه م ريآموزش به فراگ نيدر ح

به  ريفراگ دنيبازخوردها در خصوص نحوه رس نيا

كمك  ريبازخورد به فراگ نيا. است ياهداف آموزش
  .بهبود بخشد راتا عملكرد خود  كند يم
نوع  نيدر ا): Feed forward(بازخورد روبه جلو . ج

به عنوان  رانيحاصل از عملكرد فراگ يها بازخورد از داده
 يها در دوره يآموزش يها وهيش ليتعد يبرا يازسنجين

آنان استفاده  يبرا يبعد يدرس يواحدها اي يآموزش
نوع استفاده از بازخورد جزء مغفول مانده  نيا. شود يم

 يها بر اساس داده نيمدرس. است يوزشآم ستميدر س
ارائه شده، اقدام به اصالح  يحاصل از بازخوردها

 رانيفراگ يخود برا سيروش تدر ايو  يدرس برنامه
 يبازخورد آن است كه برنامه درس نيالزمه ا. ندينما يم

باشد و مدرس تنها ارائه دهنده موضوعات  ريانعطاف پذ
  . نگردد يتلق يخاص درس

  
در مرور  )Hattie & Timperley(يمپرليو ت يهات

چهار سطح از بازخورد  ،بازخورد نهينظاممند خود در زم
  ). 2(كنند يم كيرا از هم تفك

مدرس در ): Task level( فيبازخورد در سطح تكل. الف
انتظار دارد به  رانيكه از فراگ يفيو تكل فهيخصوص وظ

دوره  ايجلسه  يدر ابتدا. كند يآنها اطالعات ارائه م
  . است سطح نياغلب بازخوردها در ا يآموزش

مدرس  ):Process level( بازخورد در سطح پردازش . ب
مورد  يو عملكردها فيدر خصوص نحوه انجام تكال

و  ها نديو فرا كند ياطالعات ارائه م رانيبه فراگ انتظار
كند تا به هدف  يالزم است ط ريكه فراگ ييها گام

 حيمورد نظر برسد را تشر فيانجام تكل اي يآموزش
  .كند يم
 ):Self-regulated level( يميبازخورد در سطح خود تنظ . ج

، هاعملكرد يابيارز خودشيوه مدرس به فرد در خصوص 
بر نحوه عملكرد خود، بازخورد  يشيو بازاند يياتكا خود
 يتا به جستجو دينما يم قيمدرس آنها را تشو. دهد مي
درخواست  فيتر و بهتر تكال انجام آسان يبرا ييهاكار راه

  . نديشده برآ
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مدرس به ): Self level(يبازخورد در سطح شخص . د
 فيبه تكال تر كمو  دهد ميبازخورد  ريفراگ يكل تيوضع

. و نحوه انجام آنها توجه دارد ريدرخواست شده از فراگ
فرد و متعهد نمودن او به ادامه  قيهدف از بازخورد، تشو

اگرچه در مقاالت متعدد . است به اهداف دنيا رست تيفعال
و عدم  ريفراگ يشدن بازخورد بر عملكردها متمركزبر 

ارائه  كنيول ندينما يم تأكيد يو شخص يبازخورد عموم
به  دنيتعهد فرد در رس شيافزا يبرا يبازخورد شخص
  . الزم است ياهداف آموزش

 يبازخورد در طول برنامه درس گاهياساس جا بر
سه  نيا). 28و22(گردد مي ميبازخورد به سه دسته تقس

  :دسته شامل
 Brief ongoing( بعد از عمل يبازخورد فور. الف

feedback on the job :( اساس آن بر ارائه بازخورد
. است اصالح عملكرد فرد بعد از مشاهده رفتار فرد يبرا
چون در همان  است ها نوع بازخورد نيترمؤثراز  يكي نيا

 ريو فراگ شود يبازخورد داده مبه فرد زمان وقوع رفتار 
از آنجا .)28و26و5(آورد يم اديبه  يبه آسان ارفتار خود ر

است  يررسمينشده و غ يزير ها برنامه بازخورد نيكه ا
آن را به عنوان بازخورد محسوب  ريممكن است فراگ

 شده يزري برنامهو  يو الزم است در جلسات رسم ديننما
  ). 5(ارائه شده هم اشاره گردد يبازخوردها نگونهيبه ا
مدرس در ): Mid day feedback(بازخورد روزانه. ب

در خصوص  ريبه فراگ ،روزانه هاي آموزش يانتها
و  دهد ميبازخورد  قهيدق 10تا  5عملكرد او در حدود 

 يشنهاداتيپ ندهيآ يروزها يبهبود عملكرد فرد در ط يبرا
 ينوع بازخورد بازخورد رسم نيبه ا. دهد ميبه او 

)Formal feedback( نديشده هم گو يريز برنامهو)20 (  
 Formal(يا دوره نيشده ب يريز برنامهبازخورد  . ج

midcourse feedback :( مدرس به صورت از قبل
اواسط دوره  اي ليجلسه در اوا كيشده، در  يريز برنامه
بر اساس  يبازخورد قهيدق 30تا  10در مدت  ،يآموزش

مشاهداتش در طول دوره  اي يقبل يها تجاربش از دوره

و به بهبود عملكرد آنها قبل  دهد مي رانيشده به فراگ يط
به آن بازخورد . كند يكمك م يانيپا يابياز ارزش

از  ريفراگ ديبا). 20(نديهم گو )Major feedback(بزرگ
استقبال . دجلسه بازخورد قرار گرفته باش انيقبل در جر

  ).20(است اديها ز بازخورد نيهم از ا رانيفراگ
بر اثر  ياديعوامل ز: بازخورد تأثيربر  مؤثر عوامل
 نيبهتر ا يده سازمان يبرا. دارند تأثيربازخورد  يبخش

عوامل تحت چهار مقوله ارائه  نيمقاله ا نيعوامل، در ا
  . است شده

  ):كننده بازخورد افتيدر(ريفراگ )1
ها در مجموع از  از آنجا كه انسان: ريفراگ التيتما. الف
 رانيدارند، اغلب فراگ يتر بيش تيرضا فيو تعر شيستا

. )29(دارند يتر بيش ليبازخورد مثبت تما افتيبه در
با  يرابطه بهتر شيو ستا قيتشو افتيكه با در يرانيفراگ
 تياز عملكرد استاد خود رضا كنند يم دايپ دياسات
  ).30(رنددا يتر بيش
 تيسال باالتر از وضع انيدانشجو: ريفراگ يسطح علم . ب

). 32و31(اند داشته يتر بيش يتيبازخورد در آموزش نارضا
بازخورد  فيضع رانيبه فراگ نيمدرس گرياز طرف د

 نهيزم نيدر ا يقو انيو از دانشجو دهند يارائه م يتر بيش
  . گردند يغافل م

در  تر بيشمذكر  رانيبه فراگ نيمدرس: ريجنس فراگ . ج
خصوص تالش كم و رفتار نا مطلوب فرد بازخورد 

در خصوص  تر بيش مؤنثبه جنس  يول دهند يم
 يسينو بايآنها همچون نظم، ز يها يتوانمند اتيخصوص

 نيممكن است جنس مدرس هم در ا). 2(دهد ميبازخورد 
  .باشد گذارتأثيرخصوص 

رك بازخورد نحوه د: بازخورد ياز محتوا ريدرك فراگ . د
آن است و مدرس  يدر اثربخش يعامل مهم ريتوسط فراگ

باشد و  قدم پيش امينحوه درك آنها از پ ييدر شناسا بايد
درك  رانيارائه دهد كه فراگاي  بازخورد را به گونه

  ).2(مطلوب از آن داشته باشند
دوره كه  ليدر اوا: از استاد ريشناخت فراگ زانيم . ه
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دارند درك  گريكدياز  يتر كمو مدرس شناخت  ريفراگ
به  يمشكل تر ست ول رانيفراگ يمدرس برا يها اميپ

  ).25(كنند يم داياز بازخوردها پ يمرور زمان درك بهتر
است كه افراد با اعتماد  شده دهيد: از خود ريدرك فراگ . و

بازخورد مثبت، به همان  افتيدر زمان در ن،ييبه نفس پا
به  دنيرس يو احتماالً برا شوند يم يسطح عملكرد راض

شده تالش  ياهداف غن اياز عملكرد  يتر سطح باال
  ).2(نخواهند كرد

  
  ): ارائه دهنده بازخورد(مدرس )2

كمبود نظارت و رها شدن : رينظارت بر عملكرد فراگ. الف
عملكرد  شب و بدون نظارت ماندن يها فتيدر ش ريفراگ

 لياست كه عملكرد مدرسان در آن دخ ياز عوامل يكينها آ
  ).5(است
از  دياسات) 33, 5(ريگرفتن فراگ يترس از حالت دفاع . ب
وارد  بيسآ ريارائه بازخورد به ارتباط آنها با فراگ نكهيا

بدانند كه دادن  ديبا دياسات يول) 34, 5(هراس دارند دينما
 ريتر شدن ارتباط آنها با فراگ قيبه عم مؤثربازخورد 

 ريراگاستاد و ف نيروابط ب ،و بدون بازخورد انجامد يم
است كه  شده دهيالبته د). 5(خواهد ماند يباق يسطح
 رانيبه فراگ يكه به طور مكرر بازخورد منف يدياسات

مخدوش  رانيرابطه آنان با فراگ ،كنند يخود ارائه م
  ).30(گردد مي
كه خاطره  يدياسات: از بازخورد دياسات يتجارب قبل . ج

خود داشته  ياز بازخورد در آموزش قبل نديناخوشا
  ).35(كنند ياجتناب م يباشند از دادن بازخورد اصالح

به  دياسات يگاه: رياز مشاهده رفتار فراگ نانيعدم اطم . د
با  توانند ياند و نم را مشاهده نكرده ريدقت رفتار فراگ

 شود يم هيتوص). 28(در خصوص آن نظر دهند نانياطم
 ها يهمكالس ،همچون خود فرد گريمواقع از منابع د نيدر ا
كاركنان حاضر در خصوص رفتار فرد پرسش  ايو 

  .گردد
از  دياسات: نيدر بال يكار ينداشتن وقت و فشارها . ه

 يارائه بازخورد شاك يبرا نيبال ينبود زمان كاف
را  ماريزمان مراقبت از ب دياسات يگاه). 28و3(هستند

بدانند كه  ديآنها با). 5(كنند يدادن بازخورد قطع نم يبرا
اصالح  ندهيدر آغاز اصالح نگردد، در آ ريفراگ ياگر خطا

تر خواهد  و مشكل رتريگ وقت اريآموخته شده بس يخطا
  . بود
كه  كنند يفكر م دياسات يگاه: رانيدرك از فراگ . و

بكنند، و درخواست  ديكه چه با ددانن يخود م رانيفراگ
 تيمسؤولفرار از قبول  يبرا رانيبازخورد را حربه فراگ

  ).36(كنند يم يتلق يريادگيدر  يخودآموز
 ييبه مرور زمان با آشنا: ريشناخت از فراگ زانيم . ي

ارائه بازخورد كاهش  زانيو مدرس م ريفراگ نيب تر بيش
و از  كنند يم دايپ يچون با آنان احساس دوست كند يم دايپ

  ).37(كنند يم دايهراس پ رانيناراحت نمودن فراگ
 يگاه دياسات: مؤثردر ارائه بازخورد  دياسات يتوانمند . ح

 افتيدر مؤثردر خصوص بازخورد  يآموزش كاف
با بازخورد  شيستا نيبه تفاوت ب دياسات). 28(كنند ينم

و اغلب از ) 14(در بهبود رفتار توجه ندارند ياصالح
 كيارائه بازخورد را  دياسات). 11(كنند ياستفاده م شيستا

و فقط در مواقع  ننديب يدر آموزش نم ولمرحله معم
اغلب ). 3(كنند يخاص اقدام به دادن بازخورد م

بر  تر كمو  شود يارائه م يبازخوردها در سطح شخص
ارائه شده در  يبازخوردها ).2(عملكرد فرد متمركز است

 رانيكننده فراگ بيو تخر ياصالح ريو غ رياغلب د نيبال
  ).5(است

  
  يا نهيزم طيو شرا يطيعوامل مح )3

موجب كاهش  رانيفراگ اديتعداد ز: رانيتعداد فراگ. الف
  . گردد مي ريبه هر فراگ يانفراد يبازخوردها زانيم
 يآموزش طيمح نيتر مطلوب: يدر پزشك يجو آموزش . ب

به  داريو مدرس به صورت مداوم و پا ريآن است كه فراگ
هستند و عملكرد خود  گريكديبازخورد از  افتيدنبال در

كه به ارائه  يدرس يها در برنامه). 38(دهند يرا ارتقاء م
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 ريبه فراگ ينياز دانش در مدت زمان مع ياديحجم ز
و  دشو يطرفه م كي ريارتباط مدرس با فراگ ند،هست يمبتن
بازخورد  جهيو در نت كند يم دايفعال پ رينقش غ ريفراگ
 يدر جو آموزش يول). 28(خواهد كرد افتيهم در يتر كم

دارد احتماالً درخواست  يآموز خود تيمسؤول ريكه فراگ
  بازخورد خواهد داشت افتيدر يبرا يتر بيش

است  انهيكه فردگرا يدر فرهنگ غرب: يعوامل فرهنگ . ج
در خصوص عملكرد فرد كه  مياغلب از بازخورد مستق

در  يول. گردد ميبه خود فرد ارائه شود استقبال  ماًيمستق
 هيهمچون كشور ما كه روح يشرق يها فرهنگ
 يو ضمن ميمستق ريدارند از بازخورد غ انهيگرا جمع
ها  بازخورد يدر فرهنگ شرق. كنند ياستقبال م تر بيش

ارائه  رديگروه را در بر بگ كيكه  يبهتر است به صورت
 يها تفاوت). 2(گردد زيپره يشود و از بازخورد فرد

 جاديمانع ا مؤثرهم بر سر راه بازخورد  يفرهنگ
  ).37(كند يم
اغلب : ارائه بازخورد يبرا يوجود مكان خصوص. د

و الزمه آن هم  گردد ميارائه  يها به صورت فرد بازخورد
در آن  رياست كه فراگ يآموزش طيدر مح يوجود مكان

  ).7(كند تياحساس خلوت و امن
  :بازخورد تيو كم تيفيك)4

و بازخورد  يبازخورد فور: زمان ارائه بازخورد .الف
بازخورد ). 2(دارند يريادگيبر  يمتفاوت اتتأثير يتأخير
بازخورد  يول .كند يرفتار كمك م عيبه اصالح سر يفور

در  يابيخودارزو  يشيبازاند يبرا يزمان كاف يتأخير
  .گذارد يم ريفراگ ارياخت
شده از منابع  افتيدر يبازخوردها نيب يناهماهنگ . ب

همچون (ها داده افتيمنابع مختلف در نيب ديبا: مختلف
نظر  -ريسوابق فراگ -مدرس يمشاهدات فرد

و  يهماهنگ ريدر خصوص رفتار فراگ) ها يهمكالس
 نيب يدر صورت ناهماهنگ. وجود داشته باشد يهمساز

بازخورد به  رائهقبل از ا ديمنابع مختلف، مدرس با
  ).34(ها بپردازد اعتماد منابع داده يبررس

 اميكه در پ ياصطالحات و كلمات: زبان ارائه بازخورد . ج
قابل درك  ريفراگ يبرا ديبا رديگ يمورد استفاده قرار م

را درك  شده  يكدگذار يها اميپ يگاه رانيفراگ. باشد
كه  يجياصطالحات را يگاه رانيفراگ نيهمچن .كنند ينم
را به  رديگ يوجود دارد و مورد استفاده قرار م دياسات نيب

از كلمات  ادياستفاده ز ياز طرف). 39(كنند يدرك نم يآسان
 يعال يليو كلمات خ شود يم ريموجب سركوب فراگ يمنف

باز نخواهد  يدر مراحل بعد قيتشو يبرا ييهم جا
  ).4(گذاشت

بازخوردها بدون محتوا است و  يگاه: اميپ يمحتوا. د
آنها را درك  يمحتوا ريفراگ اي كند ينم ريبه فراگ يكمك
علل خطا و اشتباهات  ليتحل يدارا يبازخوردها. كند ينم

 هيموكداً توص). 40(دارد يتر بيش تأثير يريادگيدر 
اصالح رفتار  يبرا شنهاديپ يكه بازخوردها دارا گردد مي

  .باشند
 جهينت يمرور مطالعات كيدر : طول مدت ارائه بازخورد . ه

ادامه  يمتماد انيكه سال ياست كه بازخورد گرفته شده
 يداريپا تأثيرداشته باشد بر عملكرد پزشك 

را  ياثر بخش نيتر بيشدرنگ  يبازخورد ب). 41(گذارد يم
 يبازخورد ايبازخورد چهره به چهره  مخصوصاً ،دارد

تا دو روز  كيبازخورد در . دهد مي ريبه فراگ وتريكه كامپ
روز  2از  شيبازخورد با ب يتر است ول اول اثربخش

  ).4(ندارد ياثر چندان تأخير
مطالعات بر ارائه ): Frequency(تعداد بازخورد . و

كه  دهند يهشدار م يدارند ول تأكيدبازخورد مكرر 
 جينتا يول كند يكمك م يريادگيبازخورد مكرر اگرچه به 

 اديز يدارد مثال موجب وابستگ يرا هم در پ ينا مطلوب
بازخورد مكرر فرصت ). 5(گردد ميبه مدرس  ريفراگ

گونه موارد فرد  نيدر ا. رديگ يم ريراگرا از ف يشيبازاند
 يخود نخواهد پرداخت و به جا يبه كشف خطاها

بر رفتار خود توجه و تمركز خود را بر انجام  يشيبازاند
 تيو از شناخت كل كند يعملكرد موقوف م اتييجز قيدق

 يبه آن نوع رفتارها، كپ يگاه). 42(رفتار باز خواهد ماند
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كه  گردد ميهم اطالق  درسرفتار م) Copy frame(كردن
نمودن رفتار مدرس  ياقدام به كپ دنيشيفرد بدون اند

  ).40(گردد مين يمنته ديجد يريادگيو به  دينما يم
  
  بازخوردموضوع مورد  )5

آن  يريكه فراگ يموضوعاتدر : يسطح پردازش ذهن. الف
 يدارد بازخورد فور ازين يتر كم يبه سطح پردازش ذهن

 ديبا ريكه فراگ يموضوعات يبرا ياست ول تر مناسب
بازخورد با بهتر است مورد پردازش قرار دهد  قاًيعم

قرار  ريفراگ اريدر اخت يارائه گردد و فرصت كاف تأخير
  ).2(رديگ
همچون  يبيترك يها مهارت: موضوع يدگيچيپ زانيم . ب
آن  يها تك مهارت بر تك ديكه فرد با يتنفس-يقلب ياياح

تسلط داشته باشد، بهتر است بازخورد مكرر داده شود تا 
انجام  يبه تحمل فشار و از دست دادن زمان برا ازيفرد ن
 ساده و در يها در مهارت يول. نداشته باشد يشيبازاند

بهتر است بازخورد مكرر داده نشود تا  مسأله لح يط
  ).43(بپردازد يشيفرد به بازاند

در زمان  يبازخورد فور: تسلط فرد بر موضوع زانيم . ج
عملكرد به اصالح رفتار و  اي فيتكل كيانجام  يريادگي
در  يبازخورد فور يول. كند يكمك م حيصح يريادگي

 فيكه فرد در حال تسلط و ماهر شدن در انجام تكل يزمان
  ).2(گردد ميو تسلط فرد  يريادگياست، موجب اختالل در 

اثرات  يدر سطح شخص يبازخورد منف: نوع بازخورد.د
 يريدر فراگ قياز بازخورد مثبت و تشو يتر بيش
به  دنيرس يبرا ييتعهد باال ريكه فراگ يهنگام). 2(دارد

است  تر مناسبدارد ارائه بازخورد مثبت  ياهداف آموزش
 يندارد ارائه بازخورد منف يكه تعهد چندان يريفراگ يول

  ).2(گردد مي يريادگي يبرا ريدر فراگ تر بيشموجب تالش 
ها و كار راهدر مقاالت : مؤثرارائه بازخورد  يهاكار راه

 ياثربخش شيبهبود بازخورد و افزا يبرا ياصول متعدد
ارائه  يها كياز مقاالت تكن يدر تعداد. است آن ارائه شده

و  ديمف يها كياز تكن ييها فيبازخورد به صورت ط
 يبيترك ريجدول ز). 36و17و9(است دهيارائه گرد ديرمفيغ

  .است ها كين تكنياز ا

  
  غير مفيد طول طيف مفيد رديف

  غير محترمانه و تخاصمي   و غير تهاجمي -آميز احترام –دوستانه  1
  ها و احساسات فراگير عدم توجه به برداشت  بررسي افكار و احساسات فراگير قبل از ارائه بازخورد 2
  قضاوتي بودن    غير قضاوتي بودن 3
  تمركز بر شخصيت فرد   تمركز بر رفتار فرد 4
  از فراگير ها و انتظارات تمركز بر ايدآل  فراگيرتمركز بر اقدامات و تصميمات 5
  ها بازخورد بر اساس شنيده  بازخورد بر اساس حقايق مشاهده شده 6
  بازخورد كلي و عمومي  خاص بودن و جزيي بودن 7
  محتواي خيلي كم يا خيلي زياد   ميزان محتواي كافي 8
  بهبودنداشتن پيشنهاد براي    كار و پيشنهاد ارائه راه 9

  بازخورد بدون توجه به اهداف آموزشي  بازخورد بر اساس اهداف مشخص و قابل دستيابي 10
  مشاهده گر و بازخورد دهنده آموزش نديده  مشاهده گر و بازخورد دهنده ماهر 11
  بدون برنامه پيگيري و مشاهده مجدد  برنامه براي پيگيري و بازخورد مجدد 12
  تكيه بر حافظه خود   ثبت كردن بازخوردها 13
  

در ارائه  دينظام مند نمودن و كمك به اسات يمتون برا در  ارائه بازخورد يها مدل
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). 44(است شده يمعرف يمتعدد يها مدل مؤثربازخورد 
بارز و مشهود است آن است كه در  ها مدل نيآنچه در ا

كه اقدام به  گردد ميدرخواست  ريابتدا از خود فراگ
ابتدا  نيهمچن. ديو دادن بازخورد به خود نما يابيخودارز

و بعد اقدام به ارائه  دهند يم يقيبازخورد مثبت و تشو
توجه داشت  ديحال با نيبا ا. ندينما يم يبازخورد اصالح

قرار  قيتا كنون مورد تحق ها مدل نيا يكه اثر بخش
  . است وارد شده هم بر آنها ياست و انتقادات نگرفته
بازخورد بالدرنگ استفاده  يمدل برا نيا: مدل نيتر ساده

 مناسب يرسم يبازخوردها يبرا كنيول .)26(شود يم
به  يدر مقابل بازخورد حالت دفاع ريچون فراگ. نيست
مشاهدات  ييبه بازنما وهيش نيمدرس در ا. رديگ يخود م

مدل  نيا. كند مياقدام  ريفراگ يبرا ريخود از عملكرد فراگ
  :دو مرحله است يدارا

  آنها  يمشاهده شده بر اساس وقوع زمان يرفتارها انيب •
  ).26(است كه در طول مشاهده رخ داده يتكرار حوادث •

 نيا): Feedback Sandwich(بازخورد چيساندو مدل
كننده  افتيكاهش احتمال وارد شدن در يمدل برا

 يمحتوا. است شده يطراح يبازخورد در الك دفاع
در ابتدا و  ريارائه شود كه فراگاي  به گونه ديبازخورد با

دو مرحله  نيا نيكند و ب افتيآن بازخورد مثبت در يانتها
از آنجا كه در . گردد ياصالح زخورداقدام به ارائه با

 يبه مشتر جاتينان و سبز يالبال ياصل يغذا چيساندو
بازخورد داده  چينام ساندو وهيش نيبه ا شود، يعرضه م

 يدر ط. مدرس آسان گردد يان برا ياست تا تداع شده
هم ) Pendleton’s rules(پندلتون نيمدل از قوان نيا

ارائه  يپندلتون برا نيقوان). 35و26(استفاده گردد
  :است ريزمتوالي قاعده  6شامل ) 45(بازخورد

 افتيدر يبرا ريو درخواست فراگ ازين يبررس .1
  .بازخورد

نظر در مورد  براي ارائه ديبخواه رياز فراگدرخواست  .2
  ..خود حيصح يعملكردها

  .ريفراگ حيصح يمدرس در مورد عملكردها دهي نظر .3

 ازمنديكه ن يدر خصوص موارد ريفراگ دهينظر .4
  .اصالح است

اصالح  ازمنديكه ن ياستاد در خصوص موارد دهينظر .5
  .است

  .ريبهبود عملكرد فراگ يبرا يبرنامه اصالح كيتدوين  .6
  

 "مدل اي): 45(كانادا يدانشگاه كلگر مسأله ليتحل مدل
ALOBA" مدل  اي) 46و44(محور امديمدل پ اي

’’SETGO’’(46(  گام است 11كه داراي:  
 افتيدر يبرا ريو درخواست فراگ ازين يبررس .1

  .بازخورد
  .افتيبه آن دست  ديكه با ييها امديپ نييتع .2
و حل مشكل  نيياز عملكرد، تع يابيبه خود ارز قيتشو .3

  .توسط خود فرد
  .گرانيكمك گرفتن از د يبرا ريدرخواست از فراگ .4
  .يفيو توص يقضاوت رياستفاده از بازخورد غ .5
  .يهم مثبت و هم اصالح، بازخورد متعادل  .6
  .نيگزيجا يهاكار راهدادن  .7
  .نقش يفايا قيها از طركار راه نيتمر .8
  .رياز فراگ تيحما .9

در صورت  يقاتياصول و شواهد تحق م،يارائه مفاه .10
  .نياز
  .است آنچه آموخته شده بندي و ساختار سازي خالصه .11
 يبازخورد در متون معرف نهيهم در زم يگريد يها مدل
  است  شده

 جينتا يدر ارائه بازخورد كه از بررساي  مرحله 5مدل  •
  ):22(است كارگاه بازخورد در آموزش اطفال استخراج شده

مطالعه  يبرا ديتوان يكه م SPIKES Protocolمدل  •
  ).47(دييبه مقاله آن رجوع نما تر بيش

  
  تازه ي كار راه: بازخورد كارت

 مؤثرارائه بازخورد  يهاكار راهاز  يكي يكتب بازخورد
به استفاده از كارت بازخورد به  رياخ يها در سال .است
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ثبت بازخوردها و ارائه آن به  يبرااي  وهيعنوان ش
 كيمحققان استفاده از . است شده ياديتوجه ز رانيفراگ

 هيرا توص متر يسانت 13در  متر يسانت 8كارت به ابعاد 
ثبت  ريعملكرد فراگ تيفيكارت ك يدر رو). 48(كنند يم
نقاط قوت عملكردها و  تو در پشت كار شود يم
 اريها در اخت كارت نيا. شود يدرج م ياصالح شنهاداتيپ

هرگاه كه دانشجو احساس . شود يقرار داده م انيدانشجو
ها را به  از كارت يكيگرفتن بازخورد  ينمود، برا ازين

و  يشفاه قيهم از طر ينياستاد بال. دهد مي ليمدرس تحو
و پس از ثبت  دهد ميهم به صورت مكتوب بازخورد 

 انيدر پا. گرداند يباز م ريموارد در كارت، آن را به فراگ
سنجش  يكارتها برا نيا ياز محتوا توان يدوره هم م
ها  كارت نيا. استاد درس استفاده نمود اي ريعملكرد فراگ
از آن در  ييو نما است شده هيمختلف ته يبا ساختارها

 تيبه اهم با نظر). 53تا49(است مقاالت نشان داده شده
كارت  )54(قابل مشاهده يتمركز بازخوردها بر رفتارها

 سوي بازخورد بهجهت دادن  يبرا تواند يبازخورد م
 يبرا يمتعدد يايمزا ).55(گردد يخاص طراح يرفتارها

كارت  نيابعاد ا. است شده انيكارت بازخورد در متون ب
آسان  رانيفراگ يآن برا ياست و حمل و نگهدار ككوچ
ارائه  يقبل يها با روش يتداخل ،روش بازخورد نيا. است

 ريپذ امكان ستميآن در س يريبازخورد ندارد و به كارگ
به علت مكتوب بودن بازخوردها، امكان سوء ). 50(است

فراموش نمودن بازخوردها  ايبرداشت از بازخوردها 
كارتها به  نياستفاده از ا نيهمچن). 55(خواهد شد تر كم

كمك  يريادگيازخورد در سطوح باالتر مدرس در ارائه ب
به  ازيبه مرور ن،رانيبا بهبود عملكرد فراگ). 56(دينما يم

استفاده از كارت كاهش  زانيو م شود يم تر كمبازخورد 
استفاده از آن  يبرا انيو دانشجو ديآموزش اسات. ابدي يم

ثبت  يمحتوا لياز تحل نيهمچن). 49(دارد ازين يزمان كم
و  ينيدر جهت ارزشيابي تكو توان يها م شده در كارت

 يسند برا كياستفاده نمود و هم به عنوان  ريفراگ يانيپا
مورد استفاده قرار  تواند يم يليتحص شرفتينشان دادن پ

به  تواند يها م كارت يمحتوا ليدر ضمن تحل). 57(رديگ
  ). 58(استفاده گردد ديبه اسات ازخوردب يبرا يعنوان ابزار

ارائه  يارائه شده در متون برا شنهاداتيانتها پ در
توجه  ديبا يول. است  شده ستيل ريدر ز مؤثربازخورد 

تجارب  بر اساساغلب  ارائه شده  شنهاداتيداشت كه پ
آنها مورد  يو اثر بخش باشد نويسندگان مي يشخص

  . است   قرار نگرفته قيتحق
گام در شروع  نيش اول از عملكرد ريفراگ يابيارز خود �

  ).59(باشد ديبازخورد با
) 59(فرد همساز باشد يبا دانش قبل ديبازخورد با �

 يباشد كه فرد آن را به دانش قبلاي  به گونه ديبازخورد با
كه  يبا كلمات و اصطالحات يعنيدهد  ونديخود بتواند پ

  ).2(ديفرد بتواند آن را درك نما
 گردد مي سهيكه رفتار فرد با آن مقا ييها شاخص �

  ).59(شده باشد فيمشخص و تعر
در ) 59(باشد يدينكته كل 3بازخورد محدود به دو تا  �

توجه گردد و آن مشكل و  يبه مشكل اصل ديبازخورد با
از  يستيو از ارائه ل) 12(گردد ليتحل يعلل آن به خوب

  ).36(مشكالت اجتناب گردد
و  يريادگي يبرافراگير تالش از  ديبازخورد نبا �

  ).4(دينما جلوگيري سازي توانمند
شدن  جيموجب خسته شده مدرس و گ اديبازخورد ز �

  ).4(گردد مي ها تيدر انجام فعال ريفراگ
ارائه بازخورد با استفاده  يبرا يآموزش يبهبود فضا �

توانمند  دياسات يمعرف د،ياسات قيتشو د،ياز آموزش اسات
 يبرا رانيو فراگ ديبه اسات عمل يبه عنوان الگو، دادن آزاد

  ).38(است  شده هيعملكرد خود توص يارتقا
استوار  يداده شده بر منطق قابل قبول شنهاداتيپ ديبا �

بسنده  حيشده باشد و تنها به نشان دادن رفتار صح
  ). 60(نگردد

 يمطلوب، موجب دلسرد تيبازخورد نا مناسب به فعال �
  ).4(گردد مي تياز ادامه فعال ريفراگ

و الگو  قدم پيشبازخورد  افتيدر در ديخود بامدرس  �
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جلسات از  انياستاد درس در پا شود يم هيتوص. باشد
بخواهد در خصوص عملكرد او به او بازخورد  رانيفراگ
  ).28(دهند

  
  رياز فراگ انتظار

در  ريفراگ كيكه از  ييالزم است به رفتارها انيپا در
. ميياشاره نما رود يبازخورد انتظار م افتيزمان در

اقدامات خود را  تيمسؤول يكننده بازخورد گاه افتيدر
به بازخورد  يمنف يها و واكنش رديپذ ينم يريادگيدر 

 ،گرفتن، انكار دهيها شامل ناد واكنش نيا دهد ميدهنده 
 نيبه هم .)26(است يتراش ليو دل هيتوج ايو  تيعصبان
 رانيآن به فراگ تيدر خصوص بازخورد و اهم ديعلت با

كننده آن  افتيدر بازخورد از در. آموزش داده شود
  : كه رود يانتظار م) ريفراگ(

 اي هيبه دنبال توج وآن توجه كند  يو محتوا اميبه پ �
  .باشدن به انتقادات  جواب دادن

مجدد  انيدر صورت عدم درك بازخورد، درخواست ب �
  .ديبنما
كند مگر خالف آن ثابت  يبازخورد را سازنده تلق �

  . شود
 نيدر ا ستياگر به نظر او بازخوردها سازنده ن �

  .سازنده بازخورد را جذب كند يها قسمت ،صورت
محتواي  يرو پيشنهادات، برقبل از به كار گرفتن  �

  .كند شهيبازخورد تامل و اند
  .ديبنما شنهاديپارائه درخواست از بازخورددهنده  �
  .ديدهنده بازخورد تشكر نمااز فرد ارائه  �
  

  بحث
 ديبا. دارد يدر آموزش پزشك يفراوان تيبازخورد اهم

در  نيمرحله مع كيمهارت بلكه  كيبازخورد نه به عنوان 
ها نشان  نتايج بررسي. گرددمحسوب  يآموزش پزشك

ارائه  يها وهياز ش يكاف دهد كه مدرسان آگاهي مي
در  ريآنها به فعال بودن فراگ. بازخورد مناسب ندارند

 ديبا. توجه دارند تر كمبازخوردها  افتيزمان ارائه و در
بازخورد فعاالنه عمل  افتيدر در ريتوجه داشت كه فراگ

 ليشده را مورد تحل افتيدر يها اميپ يو محتوا كند يم
ده بازخوردها را مورد استفا يگاه يو حت دهد ميقرار 
بازخورد  تأثير يب يها نوع بازخورد نيبه ا. دهد ميقرار ن
  ). 27(است گفته شده يخنث
آموزش  يبازخورد در ارتقا جيبه استفاده از نتا ديبا

 يها برنامه يدر ط گردد مي هيتوص. گردد يتر بيشتوجه 
بر آموزش  ،دياسات يا حرفه يها يتوسعه توانمند

حاصل شده از  يها و استفاده از داده ليتحل يها وهيش
 يها وهيش ديبا دياسات. گردد يگذار هيبازخورد سرما

آنها ). 13(اموزنديجلو را ب  رو به وباال   به بازخورد رو
بازخورد ارائه شده به  يتوجه كنند كه محتوا ديبا

از منابع  يكيتواند به عنوان  مي دوره كي انيدانشجو
 نيهمچن. محسوب گردد يبعد يها دوره يبرا يازسنجين
جلسات بازخورد بزرگ  يبه برگزار قيتشو دياسات ديبا

جلسات  نيترم گردند و بتوانند در ا انيپا ايترم  انيدر م
بازخورد دهند و  رانيشده به فراگ يزير به صورت برنامه

 وهيو ش يبرنامه درس يارتقا يآنان برا ياز بازخوردها
  ). 20(رنديخود بهره بگ سيتدر

 كيو تكرر ارائه بازخورد  زانيم نيتعادل ب يبرقرار
 ريبازخورد مكرر موجب وابسته شده فراگ .مهارت است

 يشيهم از بازاند يفور يبازخوردها. شود مي به مدرس
با  يحال بازخوردها نيبا ا. كند يم يريجلوگ ريدر فراگ
 عدم بازخورد. ندارد يچندان تأثير اديز يزمان تأخير

 از عملكرد خود يابيخودارز جيبر نتا ريراگف هيموجب تك
). 22(شود يم ريفراگ يخطاها حيشود و عدم تصح مي

و  ريفراگ طيشرا با در نظر گرفتن الزم است مدرسان
از بازخورد را به  يمتعادل زانيموضوع مورد آموزش، م

مبني بر نا  يبر خالف تصور عموم. نديارائه نما ريفراگ
بايد  ،يو در سطح شخص يبازخورد منفمناسب بودن 

به اهداف  دنيرس يبرا يتعهد كاف ريفراگ دانست كه وقتي 
از بازخورد مثبت  شيبها  اين بازخوردندارد،  يآموزش
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  ). 2(اثربخش است
 يريگيعدم پ ،بازخورد نديعمده در فرا صياز نقا يكي

 يبازخورد شفاه. ارائه شده است يبازخوردها اتتأثير
 اثرات بازخوردها را كاهش يريگيامكان پ ريبه فراگ

بازخوردها ثبت  يكه محتوا گردد مي هيتوص. دهد مي
 نديثبت بازخوردها امكان نظارت مدرس بر فرا .)36(گردد

ثبت بازخوردها به مدرس . آورد يمبازخورد را فراهم 
 يمحتوا ليتحل. دهد ميآنها را  يمحتوا ليامكان تحل

و اهداف  يبرنامه درس ليبازخوردها به مدرس در تعد
 نياستفاده از كارت بازخورد در ا. كند مي كمك يآموزش

كه  گردد مي هيتوص .)58و57(باشد گشا راهتواند  مي نهيزم
 نيبال طيو شرا يآموزش عها متناسب با موضو كارت نيا

ها بر  كارت ياثربخشبررسي  نيهمچن. گردند يطراح
 يو بررس قيبه تحق ازين يريادگيآموزش و  نديبهبود فرا

  . دارد
ارائه  وهيش يبرا يبازخورد استعاره مناسب چيساندو

كه  كند ياستعاره كمك م نيا. است مؤثربازخورد 
و  هيته وهيارائه بازخورد به ش يمدرسان در ط

 وه،يش نيدر ا. توجه داشته باشند چيساندو سازي آماده
 يقيمثبت و تشو يبازخوردها يالبال يبازخورد اصالح

و  رديبه خود نگ يدفاع لتحا ريتا فراگ شود يم دهيچيپ
 نديفرا يدر ط .از آن لذت ببرد چيمانند خوردن ساندو

 رانيفراگ يبه نقاط ضعف اصل بازخورد بهتر است كه
 تر كمدر بازخوردها به  يتوجه گردد و تعداد نكات اصالح

  ). 59(مورد محدود شود 3از 
 يابيدست مطالعات انجام شده به اثرات ارائه بازخورد بر در

توجه  يريادگي يامدهايو پ يبه اهداف آموزش رانيفراگ
مطالعات انجام شده با  تر بيش). 62و61(است نشده يچندان

از  نيو مدرس رانيفراگ يسنج تياستفاده از رضا
كه  كنند يمحققان اشاره م ياست ول  بازخورد بوده

قرار  محققان اريدر اخت يمناسب يها داده يسنج تيرضا
و مدرسان از ارائه بازخورد  رانيكه فراگ رايز) 14(دهد مين

كه  يدارند در صورت يتر بيش تيو تعارفات رضا يقيتشو

). 15(كند يم يتر بيشكمك  يريادگيبه  يبازخورد اصالح
ارائه بازخورد  وهيش نهيدر زم يمتعدد يها مدلاگرچه 
ذكر شده  يها مدل ياثربخش كنياست ول شده يمعرف مؤثر
الزم به ذكر  انيدر پا .دارد تر بيش قيبه تحق ازين نيدر بال

 نهياست كه اغلب مطالعات و مقاالت نوشته شده در زم
. آنها است سندگانيبر تجارب و نظرات نو يبازخورد متك

بهبود بازخورد مطالعات  يهاكار راه ياثر بخش نهيدر زم
  .استانجام نگرفته  يچندان يتجرب

  
  گيري نتيجه
كه  دهد ميبر بازخورد نشان  مؤثرعوامل  يبررس

 جيحال نتا نيبا ا. است يا  دهيچيبازخورد مفهوم پ
بازخورد در آموزش  تيكه وضع دهد ميمطالعات نشان 

ارائه شده  يهاكار راهاز  يكي ست،يچندان مناسب ن ينيبال
 انيبه دانشجو دينمودن بازخورد اسات ينيدر جهت ع

از آنجا كه اثرات  .است   زخورداستفاده از كارت با
و  تيوابسته به موقع ر،يفراگ يريادگيبازخورد بر 

 نيبر هم. گردد مياست كه در آن بازخورد ارائه اي  نهيزم
از كارت  گيري در خصوص بهره گردد مي شنهادياساس پ

 يها مختلف و دوره ينيبال يها تيبازخورد در موقع
  .رديانجام پذ يتر بيش قاتيتحق يآموزش

 يبرا يمتعدد شنهاداتيو پ ها مدلها، كار راهمتون  در
 يشنهاديپ يهاكار راه يبررس. وجود دارد ديكمك به اسات

و  يمنطبق بر اصول كل شنهاداتيپ نيكه ا دهد مينشان 
در  دياست و با يفرد نيب يها حاكم بر رفتار يمنطق

 طيدر شرا ياصول اختصاص يبر بررس يمطالعات بعد
و  ياثر بخش بررسي در مورد. گردد كزتمر نيحاكم بر بال
اشاره شده تا كنون انجام  يها مدلاز  ياتياستفاده عمل

 نهيزم نيدر ا يتر بيش قاتياست و الزم است تحق نشده
  . انجام گردد

مقاله تنها به  نيمحترم توجه داشته باشد كه در ا خواننده
 يبرا ياست ول بازخورد پرداخته شده يها از جنبه يبعض

همچون  يگريبه منابع د گردد مي هيتوص تر بيشمطالعه 
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Feedback in Clinical Education: Concept, Barriers, and Strategies 
 

Fariba Haghani1, Mohammad Fakhari2 
 

Abstract 
 
Introduction: Feedback acts like a mirror in which the learner can observe the reflection of his/her 
performance. It is an important factor in medical education as well; but one of the most neglected ones. 
Understanding the mechanisms and methods of feedback in clinical practice is necessary. The aim of this 
study is to investigate and develop the concept of feedback and factors affecting it as well as introducing 
models and strategies proposed in this regard. 
Methods: Using keywords of feedback, education, clinical, and medicine, papers addressing feedback in 
medical education were searched. Databases such as ERIC, Magiran, SID, Irandoc, and Google Scholar 
search engine were used for searching. A total of 83 Farsi articles published after 2001 and English papers 
published during 2000-2013 were retrieved. Thirty three were excluded due to subject divergence and finally 
50 articles were included, studied, and then analyzed. 
Results: A variety of definitions were found for the concept of feedback. One of the reasons for lack of 
conscensus on its definition is due to different perceptions of experts and learners. There are several factors 
affecting feedback and its effect on learners’ performance. The most one are learners themselves due to their 
vigorous recital for receiving feedback. More than a few models are represented on the ways of giving 
feedback and their common position is feedback sandwich and learners’ self-evaluation. Recently a model of 
feedback-card is also represented to objectify given feedbacks. There are expectations from learners that 
should be considered by them. 
Conclusion: Feedback is very important in education and learning. Identification of factors influencing 
feedback is necessary for medical faculties. Papers introduced some approaches, models and various 
proposals to aid teachers. Feedback is context-dependent concept and effectiveness of these approaches and 
models must be examined in specific context. 
 
Keywords: Feedback, feedback card, medical education, clinical teaching. 
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