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چکیده
ــای  ــان در محیط ه ــن مخاطب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــتاران ب ــداوم، پرس ــوزش م ــد آم ــه: در فرآین مقدم
بیمارســتانی نیازمنــد توســعه آمــوزش و فراگیــری بــه منظــور ارتقــاء عملکــرد خــود هســتند. پژوهــش حاضــر 
بــر اســاس نیــاز یادگیــری مناســب و عمیــق پرســتاران بخــش مراقبت هــای ویــژه بــه مهــارت تفســیر گازهــای 
خــون شــریانی در مراقبــت از بیمــاران بدحــال و تأثیــر ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد مناســب در 

ایجــاد ایــن مهــارت انجــام شــده اســت.
روش کار: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش نیمــه تجربــی اســت کــه در آن، 90 نفــر از پرســتاران شــاغل بــه کار در 
ــه  ــه روش نمون ــش ب ــن پژوه ــای ای ــد. نمونه ه ــرکت کردن ــتان ش ــه بیمارس ــژه س ــای وی ــای مراقبت ه بخش ه
ــای خــون شــریانی  ــارت تفســیر گازه ــای ورود انتخــاب شــدند. مه ــر اســاس معیاره ــری در دســترس و ب گی
پرســتاران قبــل و بعــد از اجــرای مداخلــه آموزشــی انــدازه گیــری شــد. ســپس یافته هــا بــا کمــک روش هــای 

آمــاری توصیفــی و اســتنباطی توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 16 تجزیــه و تحلیــل شــد.
ــفاهی، در  ــی ش ــورد کتب ــروه بازخ ــون در گ ــش آزم ــرات پی ــن نم ــه میانگی ــان داد ک ــا نش ــا: یافته ه یافته ه
ــود. همچنیــن بیــن ســه گــروه  ــرل 2/51 ± 12/43 ب گــروه بازخــورد کتبــی 2/27 ± 12/93 و در گــروه کنت
ــروه  ــون در گ ــس آزم ــن پ ــی داری وجــود نداشــت )P = 0/157(، و میانگی ــاف معن ــه اخت ــدای مطالع در ابت
ــرل  ــروه کنت ــی 1/84 ± 18/40، و در گ ــورد کتب ــروه بازخ ــفاهی 1/58 ± 20/33، و درگ ــی ش ــورد کتب بازخ
1/56 ± 15/96 بــود. پــس از انجــام مداخلــه میانگیــن نمــرات گروه هــا بــا هــم اختــاف معنــی داری داشــت 

.)P < 0/001(
ــران،  ــفاهی در فراگی ــی و ش ــورد کتب ــه بازخ ــا ارائ ــراه ب ــی هم ــی تکوین ــتفاده از ارزیاب ــری: اس نتیجه گی
می توانــد موجــب بهبــود مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی شــود. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود از ارزیابــی 

ــی و شــفاهی در برنامه هــای آموزشــی اســتفاده شــود. ــه بازخــورد کتب ــا ارائ ــی همــراه ب تکوین
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مجله آموزش پرستاری

مقدمه
آمــوزش عالــی در دهه هــای اخیــر بــا مســائل و چالش هایــی روبــرو 
شــده کــه نیــاز بــه تغییــر و بهبــود کیفیــت آن بــه خوبــی احســاس 
می شــود. دانشــجویان و دانــش آموختــگان همــواره از کیفیــت 
ــی، ناتوانــی آمــوزش در جهــت  پاییــن فرآیندهــای تدریــس و ارزیاب
یادگیــری مســتقل و فعــال، عــدم مشــارکت در فرآینــد یادگیــری و 
همچنیــن اســتانداردهای غیــر شــفاف، ناراضــی هســتند. بطــور کلــی، 
رســالت و اهــداف آمــوزش عالــی در ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش 
ــوزش  ــت آم ــود کیفی ــی و بهب ــرای ارزیاب ــه ب ــوده ک ــات ب و خدم

ــه  ــا درک رابط ــوزه ب ــر ح ــه ه ــوط ب ــاخص های مرب ــد ش ــی بای عال
ــرار گیــرد )1(. سیســتماتیک آنهــا مــورد توجــه ق

عملکــرد  ارزیابــی  موضــوع  آموزشــی،  نظام هــای  در  دیربــاز  از 
فراگیــران مطــرح بــوده اســت. اهمیــت ایــن پدیــده از آنجــا 
ــش و  ــری دان ــی، فراگی ــای آموزش ــه در نظام ه ــود ک ــی می ش ناش
ــود.  ــته می ش ــی پنداش ــله مراتب ــی و سلس ــری تدریج ــا، ام مهارت ه
آن چــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ارزیابــی در خصــوص عملکــرد 
ــده و از  ــوب ش ــر محس ــاب ناپذی ــی و اجتن ــری تدریج ــران ام فراگی
طرفــی ارزیابــی عملکــرد تحصیلــی فراگیــران، در یــک فرآینــد خطی 
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و مــوازی، بازخوردهایــی را بــرای ایشــان فراهــم می کنــد بــه نحــوی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــرد را تح ــی ف ــرد آت ــا، عملک ــن بازخورده ــه ای ک

.)2( می دهــد 
ــه عنــوان یکــی  ــی تکوینــی، ب در چنــد ســال اخیــر، موضــوع ارزیاب
ــده اســت. در  ــوزش در آم ــر آم ــدرکاران ام ــای دســت ان از دغدغه ه
ــای  ــت، ج ــروری اس ــری ض ــتمر ام ــی مس ــام ارزیاب ــه انج ــن ک ای
شــک و شــبهه ای وجــود نــدارد لــذا چنیــن بــه نظــر می آیــد 
ــی  ــاری و اصاح ــردی، رفت ــد عملک ــی، از فرآین ــی تکوین ــه ارزیاب ک
بیشــتری برخــوردار اســت و قــادر اســت رونــد تحصیلــی فراگیــران 
را در مســیری معیــن و از پیــش تعییــن شــده بــه پیــش ببــرد )3(. 
ارزیابــی تکوینــی مقولــه مهمــی در آمــوزش فراگیــران اســت چراکــه 
ــر  ــه بیانگ ــد، ک ــات مفی ــاوی اطاع ــورد ح ــه بازخ ــا ارائ ــد ب می توان
چگونگــی انجــام کار اســت، اطاعــات مناســبی در اختیــار فراگیــران 
ــی  ــود را بررس ــرفت خ ــد پیش ــه آن بتوانن ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت قرارده
کننــد )4(. در همیــن راســتا بازخــورد یکــی از قســمت های حیاتــی 
آمــوزش و یادگیــری اســت کــه اگــر بطــور صحیــح و مناســب ارائــه 
ــد و  ــک می کن ــر، کم ــرفت فراگی ــت و پیش ــاد خاقی ــه ایج ــود ب ش
بــه عنــوان یکــی از اجــزای اولیــه در ارزیابــی تکوینــی در نظرگرفتــه 
ــر را در  ــترین تأثی ــه بیش ــت ک ــی اس ــه فاکتورهای ــده و از جمل ش

ــری دارد )5(. یادگی
در فرآینــد آمــوزش مــداوم، پرســتاران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
مخاطبــان در محیط هــای بیمارســتانی محســوب می شــوند. در 
ــژه(  ــای وی ــی )مراقبت ه ــای تخصص ــتاران بخش ه ــن پرس ــن بی ای
عــاوه بــر انجــام مراقبــت مــورد نیــاز بیمــار، وظیفــه ایجــاد امنیــت، 
ــه  ــزوم هم ــورد ل ــی م ــب و هماهنگ ــم مناس ــاط و نظ ــراری ارتب برق
اعضــاء گــروه درمــان را نیــز بــه عهــده دارنــد. ازجملــه مهارت هایــی 
ــند،  ــت دارا باش ــژه می بایس ــت وی ــای مراقب ــتاران بخش ه ــه پرس ک
مانیتورینــگ دقیــق و مســتمر بیمــار، کنــار هــم قــراردادن اطاعــات 
پیچیــده و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، پیــش بینــی عــوارض احتمالــی، 
تصمیــم گیــری، اجــرا و ارزیابــی مداخــات بــه منظــور بــه حداقــل 
رســاندن عــوارض جانبــی و افزایــش ســرعت و کیفیــت بهبود شــرایط 
ــوع مراقبت هــا در بخش هــای  ــن ن ــزوم ای ــروزه ل بیمــار می باشــد. ام
ــک  ــت و ی ــرده اس ــوژی تغییرک ــرفت تکنول ــا پیش ــژه، ب ــت وی مراقب
تنــوع و تغییــر بــزرگ را در انجــام وظایــف پرســتاران ایــن بخش هــا 
بوجــود آورده اســت کــه بــر اســاس آن انجــام پروســیجرهای خــاص 
نظیــر تفســیر آزمایشــات و مهــارت تجویــز بعضــی داروهــا کــه قبــًا 
توســط پزشــک انجــام می شــد، برعهــده پرســتاران بخش هــای 

مراقبــت ویــژه قرارگرفتــه اســت )6(.
یکــی از وظایــف پرســتار در بخــش مراقبت هــای ویــژه آن اســت کــه 
دانــش خــود را در ارتبــاط بــا پیچیدگی هــای مراقبــت از بیمــار، کامــل 
کنــد. یکــی از دانش هــای مــورد نیــاز پرســتاران در مدیریــت شــرایط 

ــیر  ــارت تفس ــژه مه ــت وی ــای مراقب ــال در بخش ه ــد ح ــاران ب بیم
گازهــای خــون شــریانی و اجــرای مداخلــه مناســب متعاقــب آن اســت 
ــاز در درمــان بیمــاران بدحــال، بــه  )7(. تفســیر اختــاالت اســید و ب
ــدن  ــود آم ــوژی بوج ــورد پاتول ــی در م ــات حیات ــه اطاع ــاظ ارائ لح
ــن  ــدن و همچنی ــی ب ــم های جبران ــق مکانیس ــزان تطاب ــال، می اخت

چگونگــی پاســخ بــدن بــه درمــان، حائــز اهمیــت اســت )8(.
ــی تکوینــی در فراینــد  نتایــج مطالعــات مختلــف اهمیــت ارزیاب
 Duers مطالعــه  نتایــج   .)11-9( می دهــد  نشــان  را  آمــوزش 
کتبــی  بازخــورد  ارائــه  کــه  داد  نشــان   )2009(  & Brown
در دانشــجویان کارشناســی از کمیــت و کیفیــت کافــی بــرای 
رضایتمنــدی و یادگیــری آن هــا برخــوردار نیســت )12(. همچنیــن 
نتایــج مطالعــات بــه اهمیــت بحــث و تبــادل نظــر شــفاهی و فعــال 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــذا ب ــد )13, 14(. ل ــاره می کنن ــران اش ــا فراگی ب
ــواع بازخــورد در  ــرد ان کــه مطالعــه جامــع و کاملــی در زمینــه کارب
ارزیابــی تکوینــی در جریــان برنامه هــای آمــوزش مــداوم پرســتاران 
انجــام نشــده اســت و بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه آمــوزش مــداوم در 
توســعه دانــش پرســتاران، پژوهــش حاضــر بــر اســاس نیــاز یادگیــری 
مناســب و عمیــق پرســتاران بخــش مراقبت هــای ویــژه بــه مهــارت 
ــال و  ــاران بدح ــت از بیم ــریانی در مراقب ــون ش ــای خ ــیر گازه تفس
تأثیــر ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد مناســب درایجــاد 

ــارت، انجــام شــد. ــن مه ای

روش کار
ــی اســت کــه در آن تأثیــر  ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجرب
ــیر  ــارت تفس ــر مه ــی ب ــی تکوین ــورد در ارزیاب ــوع بازخ ــه دو ن ارائ
ــژه  ــت وی ــای مراقب ــتاران بخش ه ــریانی در پرس ــون ش ــای خ گازه
ــا  ــی ب ــی تکوین ــون ارزیاب ــروه آزم ــوان گ ــان بعن ــتان عرف بیمارس
بازخــورد کتبــی و شــفاهی، بیمارســتان محــب بعنــوان گــروه ارزیابی 
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و بیمارســتان بهمــن بــه عنــوان گــروه 

ــه اســت. ــورد بررســی قرارگرفت ــرل م کنت
جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه 90 نفــر از پرســتاران شــاغل بــه کار 
عرفــان،  بیمارســتان های  در  ویــژه  مراقبت هــای  بخش هــای  در 
ــهر  ــی ش ــتان های خصوص ــز بیمارس ــه ج ــد ک ــن بودن ــب و بهم مح
تهــران و تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران می باشــند. 
ــر اســاس معیارهــای ورود  ــه روش در دســترس و ب ــری ب ــه گی نمون
ــده  ــام ش ــال 1393 و 94 انج ــه در س ــن مطالع ــد. ای ــام گردی انج
ــه کار در یکــی از  ــه شــرکت در مطالعــه، اشــتغال ب اســت. تمایــل ب
ــا ســابقه کار بالینــی کمتــر  ــژه، پرســتاران ب بخش هــای مراقبــت وی
از 5 ســال و عــدم حضــور قبلــی یــا همزمان در دوره اموزشــی تفســیر 
گازهــای خــون شــریانی از جملــه معیارهــای ورود بــه مطالعــه بودنــد. 
بــه منظــور عــدم تداخــل و ارتبــاط نمونه هــا بــا هــم، نمونــه گیــری 
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در ســه بیمارســتان بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد. فرمــول حجــم 
نمونــه در زیــر آورده شــده اســت.

( ) 2

12

2 







−

+
=

µµ
σβα zz

n

روش اجــرا بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا یــک پیــش آزمــون از 
ــه صــورت  هــر ســه گــروه پرســتاران بعمــل آمــد. پیــش آزمــون ب
آزمــون چهــار جوابــی و طــرح چنــد نمونــه آزمایــش گازهــای خــون 
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــؤاالت ب ــود. س ــیر ب ــرای تفس ــریانی ب ش
طراحــی ســئواالت چهارجوابــی، تهیــه شــد کــه منطبــق بــر 
محتــوای تدریــس شــده و براســاس اهــداف آموزشــی بــود و 
اعتبــار محتــوای آن توســط ده نفــر از اعضــای گــروه مراقبــت ویــژه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تأییــد شــده بــود. روایــی ســؤاالت 
ــد  ــر از پرســتاران محاســبه گردی ــا آزمــون- بازآزمــون ده نف ــز ب نی
ــراد واجــد شــرایط کــه  )r = 0/89(. ســپس در هــر بیمارســتان اف
ــت  ــد از اخــذ رضای ــه را داشــتند، بع ــه شــرکت در مطالع ــل ب تمای
ــریانی  ــون ش ــیرگازهای خ ــی تفس ــه وارد دوره آموزش ــه آگاهان نام
شــدند. آمــوزش بــه صــورت حضــوری و بــه روش ســخنرانی همــراه 
ــا نمایــش اســایدها بــود و در هــر ســه بیمارســتان توســط یــک  ب
ــابه،  ــت و مش ــوای ثاب ــاس محت ــر اس ــک روش و ب ــه ی ــدرس و ب م
انجــام گرفــت. دوره آموزشــی، چهــار هفتــه و هفتــه ای یــک جلســه 
ــوزش  ــث دوره آم ــد. مباح ــول انجامی ــه ط ــاعته ب ــم س ــک و نی ی
عبــارت بودنــد از: فیزیولــوژی تعــادل اســید و بــاز، مبانــی گازهــای 
ــوز و  ــیدوز و آلکال ــاالت اس ــواع اخت ــم و ان ــریانی، عائ ــون ش خ
علــل بوجــود آمــدن آن و همچنیــن چگونگــی تفســیرگازهای 
ــی تکوینــی( فقــط  ــدون ارزیاب خــون شــریانی. درگــروه کنتــرل )ب
ــا بازخــورد  ــی ب ــی تکوین ــروه ارزیاب ــروه گ ــوزش داده شــد. درگ آم
کتبــی و شــفاهی قبــل از هــر جلســه آموزشــی، یــک آزمــون کتبــی 
از مباحــث تدریــس شــده در جلســه قبــل، برگــزار گردیــد و بعــد 
ــد  ــط مشــخص گردی ــوارد غل ــا، ضمــن اینکــه م ــح برگه ه از تصحی
ــروری در  ــات ض ــد، توضیح ــت زده ش ــا عام ــح آنه ــخ صحی و پاس
خصــوص پاســخ صحیــح و پیشــنهاداتی بــرای مراجعــه بــه مبحــث 
ــه صــورت  ــد و همچنیــن ب ــه گردی مربوطــه و مطالعــه بیشــتر، ارائ
شــفاهی، در خصــوص اشــتباهات شــرکت کننــدگان بحــث شــد و 
بازخــورد شــفاهی بــه آنهــا داده شــد. در گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا 
بازخــورد کتبــی قبــل ازهــر جلســه آموزشــی، یــک آزمــون کتبــی 
ــد  ــد و بع ــزار ش ــل، برگ ــه قب ــده در جلس ــس ش ــث تدری از مباح
ــخ  ــد و پاس ــخص ش ــط مش ــوارد غل ــا م ــا، تنه ــح برگه ه از تصحی
ــد.  ــودت داده ش ــدگان ع ــرکت کنن ــه ش ــت زده و ب ــح عام صحی
ــون  ــس آزم ــروه پ ــه گ ــر س ــی، از ه ــای کل دوره آموزش در انته
ــه  ــد نمون ــی و طــرح چن ــه صــورت ســئواالت چهــار جواب ــی ب نهای

ــد  ــه عمــل آم ــش گازهــای خــون شــریانی جهــت تفســیر، ب آزمای
ــش  ــی و پی ــای تکوین ــروه در آزمون ه ــه گ ــخ های س ــاً پاس و نهایت
ــن  ــت. ای ــل قرارگرف ــه و تحلی ــورد تجزی ــون م ــس آزم ــون و پ آزم
مطالعــه در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا کــد 
ــارکت  ــه مش ــت و در آن از کلی ــده اس ــب ش 9011449002 تصوی
ــه اخــذ  ــت شــرکت در مطالع ــی جه ــه کتب ــت نام ــدگان رضای کنن
 SPSS شــده اســت جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار
ــن  ــد. در ای ــتفاده ش ــتنباطی اس ــی و اس ــار توصیف ورژن 16 و آم
ــتفاده از  ــکان اس ــوده و ام ــال ب ــع نرم ــرات دارای توزی ــه نم مطالع
آزمون هــای پارامتریــک فراهــم بــوده اســت. جهــت تجزیــه و 
تحلیــل داده هــا از آزمــون کای اســکوئر، آنالیــز واریانــس و آزمــون 
تعقیبــی اســتفاده شــد. تمــام آنالیزهــای آمــاری در ســطح معنــی 

ــت. ــورت گرف داری 0/05 ص

یافته ها
از 90 نفــر پرســتاران بخــش مراقبــت ویــژه مــورد مطالعــه، تعــداد 30 
نفــر )33/3%( در گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبی شــفاهی، 
30 نفــر )33/3%( در گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبی و 30 
ــرار داشــتند. یافته هــا نشــان داد  نفــر )33/3%( در گــروه کنتــرل، ق
بیــن میــزان مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی در ســه گــروه 
در ابتــدای مطالعــه اختــاف معنــی داری وجــود نداشــت )0/157= 
P(، پــس از چهــار هفتــه آمــوزش ارائــه شــده، میانگیــن پــس آزمــون 
ــه  ــون دو ب ــروه آزم ــه 1/58 ± 20/33 و گ ــک ب ــون ی ــروه آزم در گ
ــه 1/56 ± 15/96 رســید و در  ــرل ب ــروه کنت 1/84 ± 18/40 و در گ
هــر ســه گــروه نســبت بــه پیــش آزمــون میانگیــن نمــرات بــه طــرز 
معنــی داری بهبــود یافــت )P < 0/001( )جــدول 1(. در گــروه آزمون 
یــک )ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی( افزایــش میــزان نمــرات بطــور 
معنــاداری از گــروه آزمــون دو )ارائــه بازخــورد کتبــی( بیش تــر بــود 
و در گــروه آزمــون دو نیــز افزایــش میــزان نمــرات بطــور معنــی داری 
 Post Hoc( ــی ــون تعقیب ــج آزم ــود. نتای ــرل بیشــتر ب از گــروه کنت
Analysis( در مقایســه دو بــه دو گروههــا نشــان داد کــه اختــاف 
ــی  ــی تکوین ــروه ارزیاب ــون گ ــش آزم ــرات پی ــن نم ــی داری بی معن
ــی  ــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و کتبــی )P < 0/216( گــروه ارزیاب ب
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و گــروه کنتــرل )P=0/059( و 
 )P = 0/50( ــرل ــی و کنت ــا بازخــورد کتب ــی ب ــی تکوین ــروه ارزیاب گ
وجــود نداشــت )جــدول 2(. همچنیــن ایــن آزمــون در مقایســه دو بــه 
دو نمــرات پــس آزمــون نشــان داد کــه اختــاف معنــی داری بیــن 
نمــرات گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و کتبــی 
)P < 0/001( گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و 
کنتــرل )P < 0/001( و گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و 

کنتــرل )P < 0/001( وجــود داشــت )جــدول 3(.
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جدول 1: مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرستاران بخش های مراقبت ویژه در گروه کنترل، گروه بازخورد کتبی شفاهی و گروه بازخورد کتبی
آزمون آنالیز واریانسگروه کنترلگروه بازخورد کتبیگروه بازخورد کتبی شفاهی

2/51F = 1/89 ،P = 0/157±2/2712/43±3/7012/93±13/86میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون

1/56F = 51/46 ،P < 0/001±1/8415/96±1/5818/40±20/33میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون

جدول 2: مقایسه دو به دو اختاف میانگین نمرات پیش آزمون پرستاران بخش های مراقبت ویژه در گروه کنترل، گروه بازخورد کتبی شفاهی و گروه 
بازخورد کتبی

آزمون تعقیبی )LSD*(خطای استانداردتفاوت میانگین
بازخورد کتبی شفاهی

0/930/740/216بازخورد کتبی
1/430/740/059کنترل

بازخورد کتبی
1/430/740/216-بازخورد کتبی شفاهی

0/500/740/50کنترل
* Low Significant Differences

جدول 3: مقایسه دو به دو اختاف میانگین نمرات پس آزمون پرستاران بخش های مراقبت ویژه در گروههای آزمون
آزمون تعقیبی )*LSD(خطای استانداردتفاوت میانگین

بازخورد کتبی شفاهی
1/930/430/00بازخورد کتبی

4/360/430/001کنترل
بازخورد کتبی

1/930/430/001-بازخورد کتبی شفاهی
2/430/430/001کنترل

* Low Significant Differences

بحث
ــورد در  ــوع بازخ ــر دو ن ــه ای تأثی ــی مقایس ــه بررس ــه ب ــن مطالع ای
ــریانی در  ــون ش ــای خ ــیر گازه ــارت تفس ــر مه ــی ب ــی تکوین ارزیاب
ــا نشــان داد  ــژه پرداخــت. یافته ه پرســتاران بخش هــای مراقبــت وی
کــه میانگیــن نمــرات پــس آزمــون گــروه آزمــون یــک، کــه در آن 
ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی بعمــل 
ــی  ــه در آن ارزیاب ــون دو، ک ــروه آزم ــا گ ــه ب ــت در مقایس ــده اس آم
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی صــورت پذیرفتــه اســت و گــروه کنتــرل 
ــوده اســت. همچنیــن  ــر ب ــد، باالت ــی تکوینــی بودن ــدون ارزیاب کــه ب
آزمــون آنالیــز واریانــس نیــز نشــان داد کــه بیــن نمــرات پــس آزمون 
ــر  ــه بیانگ ــت ک ــود داش ــی داری وج ــاف معن ــروه، اخت ــه گ در س
ــه  ــی و ارائ ــی تکوین ــتفاده از ارزیاب ــه اس ــد ک ــوع می باش ــن موض ای
ــی  ــتفاده از ارزیاب ــر اســت و اس ــری مؤث بازخــورد مناســب در یادگی
ــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در پرســتاران  ــا ارائ تکوینــی همــراه ب
بخش هــای مراقبــت ویــژه، موجــب بهبــود مهــارت تفســیر گازهــای 
خــون شــریانی شــده اســت. در مطالعــه مشــابهی کــه توســط شــهرام 

یزدانــی و همــکاران )1390( انجــام گردیــد، بررســی یافته هــا نشــان 
ــی  داد کــه نمــرات دســتیاران تخصصــی ســال دوم قلــب کــه ارزیاب
ــتر از  ــد، بیش ــت کردن ــورد را دریاف ــه بازخ ــا ارائ ــراه ب ــی هم تکوین
دســتیاران تخصصــی ســال ســوم قلــب کــه ارزیابــی تکوینــی بــدون 
ــه  ــر ارائ ــه تأثی ــد ک ــد، می باش ــت نموده ان ــورد را دریاف ــه بازخ ارائ
 ECG بازخــورد در ارزیابــی تکوینــی را در میــزان یادگیــری تفســیر
نشــان می دهــد )15(. در مطالعــه دیگــری کــه توســط مهــدی 
یوســف ونــد و همــکاران )1391( انجــام پذیرفــت، یافته هــا نشــان داد 
کــه ارزیابــی تکوینــی و ارائــه بازخــورد در آمــوزش فراگیــران، منجــر 
ــه ارتقــای بیشــتر خــود کارآمــدی و راهبردهــای یادگیــری خــود  ب
ــه  ــای ارائ ــن روش ه ــه شــده اســت بنابرای ــای مداخل ــم گروه ه تنظی
بازخــورد در آمــوزش و یادگیــری مؤثــر و اثــر بخــش هســتند )16(. 
در مطالعــه ای دیگــر کــه توســط کمیتــه بــاز بینــی آمــوزش دانشــگاه 
آیــوا بعمــل آمــد، میــزان یادگیــری دانشــجویان در دروس آموزشــی 
همــراه بــا ارائــه ســه حالــت بازخــورد، مــورد مقایســه قــرار گرفــت، 
ــری دانشــجویان در  ــزان یادگی ــن می ــه بی ــد ک ــا نشــان دادن یافته ه
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گــروه ارائــه بازخــورد بــه صــورت چهــره بــه چهــره بــا دو گــروه دیگــر، 
تفــاوت معنــا داری وجــود دارد )17(. بخــش دیگــری از یافته هــا 
نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات پــس آزمــون گــروه آزمــون دو کــه 
ــت در  ــده اس ــام ش ــی انج ــورد کتب ــا بازخ ــی ب ــی تکوین در آن ارزیاب
مقایســه بــا گــروه کنتــرل کــه آمــوزش بــدون ارزیابــی تکوینــی ارائــه 
شــده اســت، بیشــتر اســت و بیانگــر آن اســت کــه ارزیابــی تکوینــی بــا 
بازخــورد کتبــی نیــز باعــث افزایــش مهــارت تفســیر گازهــای خــون 
ــده اســت. در  ــژه گردی شــریانی در پرســتاران بخش هــای مراقبــت وی
مطالعــه ای کــه در دپارتمــان مامایــی در کالــج دانشــگاه جنــت انجــام 
ــه  ــا مطالعــه مــا گــزارش شــد و یافته هــای ب شــد، نتایــج مشــابهی ب
ــه بازخــورد  ــی مــداوم و ارائ دســت آمــده در آن نشــان داد کــه ارزیاب
کتبــی، در میــزان یادگیــری فراگیــران خصوصــاً در زمینــه عملکــرد 
بالینــی مؤثــر می باشــد و باعــث اســتفاده فراگیــران از این بازخــورد، در 
ــردد )18(.  ــری خــود می گ ــای یادگی ــاء ســطح ظرفیت ه ــت ارتق جه
در مطالعــه دیگــری که توســط Fowler و همکارانش در ســال 2015 
بعمــل آمــد، بررســی نتایــج نشــان داد کــه ارائــه بازخــورد کتبــی در 
میــزان یادگیــری دانشــجویان رادیوگرافــی در جهــت بهبــود عملکــرد 
ــده  ــن عملکــرد گردی ــوده اســت و باعــث افزایــش ای ــر ب بالینــی، مؤث
اســت )11(. در بخــش دیگــری از یافته هــا مشــخص شــد کــه ارزیابــی 
ــی نهایــی تأثیــر بیشــتری در افزایــش  ــا ارزیاب تکوینــی در مقایســه ب
ــژه  مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی در پرســتاران بخــش وی
داشــته اســت. در مطالعــه مشــابهی کــه توســط فاتحــی و همــکاران 
ــد کــه  ــج مشــخص گردی ــا بررســی نتای )1389( صــورت پذیرفــت، ب
ارزیابــی تکوینــی باعــث افزایــش میــزان یادگیــری درس فیزیــک در 
دانشــجویان رادیولــوژی شــده اســت )19(. در یــک مطالعــه دیگــری 
کــه توســط Koh در ســال 2010 اجــرا گردیــد، مشــخص شــد کــه 
ارزیابــی تکوینــی در بــاال بــردن اطاعــات مدرســین در جهــت قضاوت 
صحیــح از نقــاط قــوت و ضعــف فراگیــران و حمایت هایــی کــه آن هــا 
نیــاز دارنــد، اهمیــت دارد )10(. همچنیــن نتایــج مطالعــه مــا نشــان 
ــا بازخــورد کتبــی و شــفاهی در مقایســه  داد کــه ارزیابــی تکوینــی ب
بــا ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی تأثیــر بیشــتری در بــاال بــردن 
ــتا  ــن راس ــت در همی ــته اس ــداوم داش ــوزش م ــد آم ــرات در فراین نم
ــه  ــان داد ک ــز نش ــه Duers & Brown )2009( نی ــج مطالع نتای
ــاً اســتفاده از یــک روش بازخــورد در افزایــش کیفیــت تدریــس  صرف
و یادگیــری مؤثــر نبــوده و ارائــه بازخــورد کتبــی همــراه بــا بحــث و 
تبــادل نظــر در خصــوص اشــکاالت دانشــجویان کارشناســی موجــب 
یادگیــری و رضایتمنــدی بیشــتر آن هــا از فراینــد آمــوزش می گــردد 
ــود  ــتنباط نم ــوان اس ــا می ت ــن یافته ه ــاس ای ــر اس ــن ب )9(. بنابرای
ــردن  ــاال ب ــوزش و ب ــد آم ــی در فرآین ــی تکوین ــتفاده از ارزیاب ــه اس ک
ــا  ــی ب ــی تکوین ــن ارزیاب ــر اســت و چنانچــه ای ــری مؤث ــزان یادگی می
ارائــه بازخــورد مناســب کــه می توانــد بازخــورد شــفاهی و کتبــی و یــا 

بازخــورد کتبــی باشــد، همــراه گــردد تأثیــر بیشــتری در بــاال بــردن 
میــزان یادگیــری دارد.

نتیجه گیری
ــتفاده  ــه اس ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــده از ای ــه دســت آم ــج ب  نتای
ــاز خــورد مناســب در یادگیــری مؤثــر  ــه ب از ارزیابــی تکوینــی و ارائ
اســت و اســتفاده از ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی 
و شــفاهی در مقایســه بــا ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا بازخــورد کتبی 
ــریانی  ــون ش ــای خ ــیر گازه ــارت تفس ــتر مه ــود بیش ــب بهب موج
می شــود بنابرایــن پیشــنهاد می شــود از ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا 
ــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در برنامه هــای آموزشــی اســتفاده  ارائ
ــه  ــوه ارائ ــری نح ــد در بازنگ ــه می توان ــن مطالع ــای ای ــود. یافته ه ش
برنامه هــای آمــوزش مــداوم پرســتاران کاربــرد داشــته باشــد. از جمله 
ــه  ــوان ب ــه وجــود داشــت، می ت ــن مطالع ــه در ای ــی ک محدودیت های
نداشــتن انگیــزه کافــی پرســتاران شــیفت شــب در یادگیــری تفســیر 
گازهــای خــون شــریانی خصوصــاً در کاس هایــی کــه صبــح بعــد از 
ــگر  ــی پژوهش ــدم توانای ــن ع ــد و همچنی ــکیل می ش ــبکاری تش ش
ــزان  ــک در می ــخصات دموگرافی ــی مش ــر برخ ــتفاده از تأثی در اس
ــای  ــر از محدودیت ه ــی دیگ ــود. یک ــاره نم ــران اش ــری فراگی یادگی
ــن مطالعــه انتخــاب پرســتاران ســه بیمارســتان خصوصــی شــهر  ای
ــنده اول  ــط کاری نویس ــه محی ــن ک ــل ای ــه دلی ــه ب ــود ک ــران ب ته
مطالعــه بــوده اســت و امــکان انتخــاب و دسترســی آن هــا فراهم تــر 
ــر  ــاید اگ ــتفاده شــده اســت، ش ــه اس ــن مطالع ــا در ای ــوده از آن ه ب
ــا در بیمارســتان های  ــاری وســیعتر و ی ــه آم ــر جامع ــه ب ــن مطالع ای
ــری  ــر ت ــم پذی ــج تعمی ــد نتای ــام می گردی ــی انج دانشــگاهی و دولت
ارائــه می گردیــد. در خصــوص مطالعــات بعــدی پیشــنهاد می گــردد 
ــی  ــرد بالین ــر روی عملک ــفاهی ب ــی و ش ــورد کتب ــه بازخ ــر ارائ تأثی
ــی  ــنهاد م ــن پیش ــرد همچنی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــتاران م پرس
گــرد تأثیــر ارزیابــی تکوینــی و ارائــه انــواع بازخــورد در دانشــجویان 

پرســتاری نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
مرکــز  در   IRCT  2015062922979 کــد  بــا  مطالعــه  ایــن 
ــر خــود  ــه ثبــت رســیده اســت. نویســندگان ب ــی بالینــی ب کارآزمای
ــن  ــان، محــب و بهم ــتان های عرف ــران بیمارس ــد از مدی الزم می دانن
ــش  ــات پژوه ــل اطاع ــه در تکمی ــی ک ــتاران گرام ــی پرس و تمام
ــد. ــی نماین ــته اند، تشــکر و قدردان ــکاری را داش ــت هم حاضــر، نهای

تضاد منافع
ــود  ــه وج ــن مقال ــندگان ای ــرای نویس ــی ب ــاد منافع ــه تض هیچگون

ــدارد. ن
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Abstract
Introduction: In the process of continuing education, nurses are one of the most important 
audiences in hospitals, which need development of teaching and learning methods to 
enhance their performance. This research was based on the need for proper training of 
Intensive Care Units (ICU) nurses for arterial blood gas interpretation skills in the care of 
critical patients and evaluated the effect of formative assessment with appropriate feedback 
for development of this skill.
Methods: This was a quasi-experimental study with 90 nurses working at critical care 
settings of three hospitals. The samples were selected based on the available sampling 
method and inclusion criteria. Arterial blood gas interpretation skills of nurses were 
measured before and after the educational intervention. Results were compared using 
descriptive and inferential statistical methods using the SPSS Inc software (Released 2007. 
SPSS for Windows, Version 16.0. Chicago, SPSS Inc).
Results: The primary mean score was 13.86 ± 3.7 for the oral group, 12.93 ± 2.27 for 
the written group and 12.43 ± 2.51 for the control group. Also there were no significant 
differences between the three groups before the intervention (P = 0.157). The mean score 
after intervention was 20.33 ± 1.58 for the oral group, 18.40 ± 1.84 for the written group 
and 15.96 ± 1.56 for the control group. The mean scores between groups were significantly 
different after the intervention (P < 0.001).
conclusions: This study showed that using formative assessment and providing proper 
feedback is effective on learning and using formative assessment, with written and oral 
feedback improving arterial blood gas interpretation skills. Therefore, it is recommended 
that formative assessment with written and oral feedback be used in educational programs.
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