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چکیده
مقدمــه :در فرآینــد آمــوزش مــداوم ،پرســتاران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مخاطبــان در محیطهــای
تاريخ پذيرش مقاله1394/9/28 :
بیمارســتانی نیازمنــد توســعه آمــوزش و فراگیــری بــه منظــور ارتقــاء عملکــرد خــود هســتند .پژوهــش حاضــر
بــر اســاس نیــاز یادگیــری مناســب و عمیــق پرســتاران بخــش مراقبتهــای ویــژه بــه مهــارت تفســیر گازهــای
واژگان کلیدی:
خــون شــریانی در مراقبــت از بیمــاران بدحــال و تأثیــر ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد مناســب در
ارزیابی تکوینی
ایجــاد ایــن مهــارت انجــام شــده اســت.
بازخورد
روش کار :ایــن مطالعــه یــک پژوهــش نیمــه تجربــی اســت کــه در آن 90 ،نفــر از پرســتاران شــاغل بــه کار در
آموزش مداوم
بخشهــای مراقبتهــای ویــژه ســه بیمارســتان شــرکت کردنــد .نمونههــای ایــن پژوهــش بــه روش نمونــه
گیــری در دســترس و بــر اســاس معیارهــای ورود انتخــاب شــدند .مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی
پرستاران بخشهای مراقبت ویژه
پرســتاران قبــل و بعــد از اجــرای مداخلــه آموزشــی انــدازه گیــری شــد .ســپس یافتههــا بــا کمــک روشهــای
تفسیر گازهای خون شریانی
آمــاری توصیفــی و اســتنباطی توســط نــرم افــزار  SPSSنســخه  16تجزیــه و تحلیــل شــد.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات پیــش آزمــون در گــروه بازخــورد کتبــی شــفاهی ،در
گــروه بازخــورد کتبــی  12/93 ± 2/27و در گــروه کنتــرل  12/43 ± 2/51بــود .همچنیــن بیــن ســه گــروه
ایران محفوظ است.
در ابتــدای مطالعــه اختــاف معنــی داری وجــود نداشــت ( ،)P = 0/157و میانگیــن پــس آزمــون در گــروه
بازخــورد کتبــی شــفاهی  ،20/33 ± 1/58و درگــروه بازخــورد کتبــی  ،18/40 ± 1/84و در گــروه کنتــرل
 15/96 ± 1/56بــود .پــس از انجــام مداخلــه میانگیــن نمــرات گروههــا بــا هــم اختــاف معنــی داری داشــت
(.)P < 0/001
نتیجه گیــری :اســتفاده از ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در فراگیــران،
میتوانــد موجــب بهبــود مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی شــود .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود از ارزیابــی
تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در برنامههــای آموزشــی اســتفاده شــود.

مقدمه
آمــوزش عالــی در دهههــای اخیــر بــا مســائل و چالشهایــی روبــرو
شــده کــه نیــاز بــه تغییــر و بهبــود کیفیــت آن بــه خوبــی احســاس
میشــود .دانشــجویان و دانــش آموختــگان همــواره از کیفیــت
پاییــن فرآیندهــای تدریــس و ارزیابــی ،ناتوانــی آمــوزش در جهــت
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
و خدمــات بــوده کــه بــرای ارزیابــی و بهبــود کیفیــت آمــوزش

عالــی بایــد شــاخصهای مربــوط بــه هــر حــوزه بــا درک رابطــه
سیســتماتیک آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد (.)1
از دیربــاز در نظامهــای آموزشــی ،موضــوع ارزیابــی عملکــرد
فراگیــران مطــرح بــوده اســت .اهمیــت ایــن پدیــده از آنجــا
ناشــی میشــود کــه در نظامهــای آموزشــی ،فراگیــری دانــش و
مهارتهــا ،امــری تدریجــی و سلســله مراتبــی پنداشــته میشــود.
آن چــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ارزیابــی در خصــوص عملکــرد
فراگیــران امــری تدریجــی و اجتنــاب ناپذیــر محســوب شــده و از
طرفــی ارزیابــی عملکــرد تحصیلــی فراگیــران ،در یــک فرآینــد خطی
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و مــوازی ،بازخوردهایــی را بــرای ایشــان فراهــم میکنــد بــه نحــوی
کــه ایــن بازخوردهــا ،عملکــرد آتــی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد (.)2
در چنــد ســال اخیــر ،موضــوع ارزیابــی تکوینــی ،بــه عنــوان یکــی
از دغدغههــای دســت انــدرکاران امــر آمــوزش در آمــده اســت .در
ایــن کــه انجــام ارزیابــی مســتمر امــری ضــروری اســت ،جــای
شــک و شــبههای وجــود نــدارد لــذا چنیــن بــه نظــر میآیــد
کــه ارزیابــی تکوینــی ،از فرآینــد عملکــردی ،رفتــاری و اصالحــی
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
میتوانــد بــا ارائــه بازخــورد حــاوی اطالعــات مفیــد ،کــه بیانگــر
چگونگــی انجــام کار اســت ،اطالعــات مناســبی در اختیــار فراگیــران
قراردهــد تــا بــا توجــه بــه آن بتواننــد پیشــرفت خــود را بررســی
کننــد ( .)4در همیــن راســتا بازخــورد یکــی از قســمتهای حیاتــی
آمــوزش و یادگیــری اســت کــه اگــر بطــور صحیــح و مناســب ارائــه
شــود بــه ایجــاد خالقیــت و پیشــرفت فراگیــر ،کمــک میکنــد و
بــه عنــوان یکــی از اجــزای اولیــه در ارزیابــی تکوینــی در نظرگرفتــه
شــده و از جملــه فاکتورهایــی اســت کــه بیشــترین تأثیــر را در
یادگیــری دارد (.)5
در فرآینــد آمــوزش مــداوم ،پرســتاران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
مخاطبــان در محیطهــای بیمارســتانی محســوب میشــوند .در
ایــن بیــن پرســتاران بخشهــای تخصصــی (مراقبتهــای ویــژه)
عــاوه بــر انجــام مراقبــت مــورد نیــاز بیمــار ،وظیفــه ایجــاد امنیــت،
برقــراری ارتبــاط و نظــم مناســب و هماهنگــی مــورد لــزوم همــه
اعضــاء گــروه درمــان را نیــز بــه عهــده دارنــد .ازجملــه مهارتهایــی
کــه پرســتاران بخشهــای مراقبــت ویــژه میبایســت دارا باشــند،
مانیتورینــگ دقیــق و مســتمر بیمــار ،کنــار هــم قــراردادن اطالعــات
پیچیــده و تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،پیــش بینــی عــوارض احتمالــی،
تصمیــم گیــری ،اجــرا و ارزیابــی مداخــات بــه منظــور بــه حداقــل
رســاندن عــوارض جانبــی و افزایــش ســرعت و کیفیــت بهبود شــرایط
بیمــار میباشــد .امــروزه لــزوم ایــن نــوع مراقبتهــا در بخشهــای
مراقبــت ویــژه ،بــا پیشــرفت تکنولــوژی تغییرکــرده اســت و یــک
تنــوع و تغییــر بــزرگ را در انجــام وظایــف پرســتاران ایــن بخشهــا
بوجــود آورده اســت کــه بــر اســاس آن انجــام پروســیجرهای خــاص
نظیــر تفســیر آزمایشــات و مهــارت تجویــز بعضــی داروهــا کــه قبـ ً
ا
توســط پزشــک انجــام میشــد ،برعهــده پرســتاران بخشهــای
مراقبــت ویــژه قرارگرفتــه اســت (.)6
یکــی از وظایــف پرســتار در بخــش مراقبتهــای ویــژه آن اســت کــه
دانــش خــود را در ارتبــاط بــا پیچیدگیهــای مراقبــت از بیمــار ،کامــل
کنــد .یکــی از دانشهــای مــورد نیــاز پرســتاران در مدیریــت شــرایط
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بیمــاران بــد حــال در بخشهــای مراقبــت ویــژه مهــارت تفســیر
گازهــای خــون شــریانی و اجــرای مداخلــه مناســب متعاقــب آن اســت
( .)7تفســیر اختــاالت اســید و بــاز در درمــان بیمــاران بدحــال ،بــه
لحــاظ ارائــه اطالعــات حیاتــی در مــورد پاتولــوژی بوجــود آمــدن
اختــال ،میــزان تطابــق مکانیســمهای جبرانــی بــدن و همچنیــن
چگونگــی پاســخ بــدن بــه درمــان ،حائــز اهمیــت اســت (.)8
نتایــج مطالعــات مختلــف اهمیــت ارزیابــی تکوینــی در فراینــد
آمــوزش را نشــان میدهــد ( .)11-9نتایــج مطالعــه Duers
 )2009( & Brownنشــان داد کــه ارائــه بازخــورد کتبــی
در دانشــجویان کارشناســی از کمیــت و کیفیــت کافــی بــرای
رضایتمنــدی و یادگیــری آنهــا برخــوردار نیســت ( .)12همچنیــن
نتایــج مطالعــات بــه اهمیــت بحــث و تبــادل نظــر شــفاهی و فعــال
بــا فراگیــران اشــاره میکننــد ( .)14 ,13لــذا بــا توجــه بــه ایــن
کــه مطالعــه جامــع و کاملــی در زمینــه کاربــرد انــواع بازخــورد در
ارزیابــی تکوینــی در جریــان برنامههــای 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 مراقبتهــای ویــژه بــه مهــارت
تفســیر گازهــای خــون شــریانی در مراقبــت از بیمــاران بدحــال و
تأثیــر ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد مناســب درایجــاد
ایــن مهــارت ،انجــام شــد.
روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجربــی اســت کــه در آن تأثیــر
ارائــه دو نــوع بازخــورد در ارزیابــی تکوینــی بــر مهــارت تفســیر
گازهــای خــون شــریانی در پرســتاران بخشهــای مراقبــت ویــژه
بیمارســتان عرفــان بعنــوان گــروه آزمــون ارزیابــی تکوینــی بــا
بازخــورد کتبــی و شــفاهی ،بیمارســتان محــب بعنــوان گــروه ارزیابی
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و بیمارســتان بهمــن بــه عنــوان گــروه
کنتــرل مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.
جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه  90نفــر از پرســتاران شــاغل بــه کار
در بخشهــای مراقبتهــای ویــژه در بیمارســتانهای عرفــان،
محــب و بهمــن بودنــد کــه جــز بیمارســتانهای خصوصــی شــهر
تهــران و تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران میباشــند.
نمونــه گیــری بــه روش در دســترس و بــر اســاس معیارهــای ورود
انجــام گردیــد .ایــن مطالعــه در ســال  1393و  94انجــام شــده
اســت .تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه ،اشــتغال بــه کار در یکــی از
بخشهــای مراقبــت ویــژه ،پرســتاران بــا ســابقه کار بالینــی کمتــر
از  5ســال 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 نمونههــا بــا هــم ،نمونــه گیــری

ادهمی باجگیران و همکاران
در ســه بیمارســتان بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد .فرمــول حجــم
نمونــه در زیــر آورده شــده اســت.
2

 (zα + z β )σ 
n = 2

 µ 2 − µ1 

روش اجــرا بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا یــک پیــش آزمــون از
هــر ســه گــروه پرســتاران بعمــل آمــد .پیــش آزمــون بــه صــورت
آزمــون چهــار جوابــی و طــرح چنــد نمونــه آزمایــش گازهــای خــون
شــریانی بــرای تفســیر بــود .ســؤاالت بــر اســاس اســتانداردهای
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
نیــز بــا آزمــون -بازآزمــون ده نفــر از پرســتاران محاســبه گردیــد
( .)r = 0/89ســپس در هــر بیمارســتان افــراد واجــد شــرایط کــه
تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه را داشــتند ،بعــد از اخــذ رضایــت
نامــه آگاهانــه وارد دوره آموزشــی تفســیرگازهای خــون شــریانی
شــدند .آمــوزش بــه صــورت حضــوری و بــه روش ســخنرانی همــراه
بــا نمایــش اســایدها بــود و در هــر ســه بیمارســتان توســط یــک
مــدرس و بــه یــک روش و بــر اســاس محتــوای ثابــت و مشــابه،
انجــام گرفــت .دوره آموزشــی ،چهــار هفتــه و هفتـهای یــک جلســه
یــک و نیــم ســاعته بــه طــول انجامیــد .مباحــث دوره آمــوزش
عبــارت بودنــد از :فیزیولــوژی تعــادل اســید و بــاز ،مبانــی گازهــای
خــون شــریانی ،عالئــم و انــواع اختــاالت اســیدوز و آلکالــوز و
علــل بوجــود آمــدن آن و همچنیــن چگونگــی تفســیرگازهای
خــون شــریانی .درگــروه کنتــرل (بــدون ارزیابــی تکوینــی) فقــط
آمــوزش داده شــد .درگــروه گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد
کتبــی و شــفاهی قبــل از هــر جلســه آموزشــی ،یــک آزمــون کتبــی
از مباحــث تدریــس شــده در جلســه قبــل ،برگــزار گردیــد و بعــد
از تصحیــح برگههــا ،ضمــن اینکــه مــوارد غلــط مشــخص گردیــد
و پاســخ صحیــح آنهــا عالمــت زده شــد ،توضیحــات ضــروری در
خصــوص پاســخ صحیــح و پیشــنهاداتی بــرای مراجعــه بــه مبحــث
مربوطــه و مطالعــه بیشــتر ،ارائــه گردیــد و همچنیــن بــه صــورت
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
از مباحــث تدریــس شــده در جلســه قبــل ،برگــزار شــد و بعــد
از تصحیــح برگههــا ،تنهــا مــوارد غلــط مشــخص شــد و پاســخ
صحیــح عالمــت زده و بــه شــرکت کننــدگان عــودت داده شــد.
در انتهــای کل دوره آموزشــی ،از هــر ســه گــروه پــس آزمــون
نهایــی بــه صــورت ســئواالت چهــار جوابــی و طــرح چنــد نمونــه

آزمایــش گازهــای خــون شــریانی جهــت تفســیر ،بــه عمــل آمــد
و نهایتــاً پاســخهای ســه گــروه در آزمونهــای تکوینــی و پیــش
آزمــون و پــس آزمــون مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت .ایــن
مطالعــه در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا کــد
 9011449002تصویــب شــده اســت و در آن از کلیــه مشــارکت
کننــدگان رضایــت نامــه کتبــی جهــت شــرکت در مطالعــه اخــذ
شــده اســت جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار SPSS
ورژن  16و آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد .در ایــن
مطالعــه نمــرات دارای توزیــع نرمــال بــوده و امــکان اســتفاده از
آزمونهــای پارامتریــک فراهــم بــوده اســت .جهــت تجزیــه و
تحلیــل دادههــا از آزمــون کای اســکوئر ،آنالیــز واریانــس و آزمــون
تعقیبــی اســتفاده شــد .تمــام آنالیزهــای آمــاری در ســطح معنــی
داری  0/05صــورت گرفــت.
یافتهها
از  90نفــر پرســتاران بخــش مراقبــت ویــژه مــورد مطالعــه ،تعــداد 30
نفــر ( )%33/3در گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبی شــفاهی،
 30نفــر ( )%33/3در گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبی و 30
نفــر ( )%33/3در گــروه کنتــرل ،قــرار داشــتند .یافتههــا نشــان داد
بیــن میــزان مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی در ســه گــروه
در ابتــدای مطالعــه اختــاف معنــی داری وجــود نداشــت (=0/157
 ،)Pپــس از چهــار هفتــه آمــوزش ارائــه شــده ،میانگیــن پــس آزمــون
در گــروه آزمــون یــک بــه  20/33 ± 1/58و گــروه آزمــون دو بــه
 18/40 ± 1/84و در گــروه کنتــرل بــه  15/96 ± 1/56رســید و در
هــر ســه گــروه نســبت بــه پیــش آزمــون میانگیــن نمــرات بــه طــرز
معنــی داری بهبــود یافــت (( )P < 0/001جــدول  .)1در گــروه آزمون
یــک (ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی) افزایــش میــزان نمــرات بطــور
معنــاداری از گــروه آزمــون دو (ارائــه بازخــورد کتبــی) بیشتــر بــود
و در گــروه آزمــون دو نیــز افزایــش میــزان نمــرات بطــور معنــی داری
از گــروه کنتــرل بیشــتر بــود .نتایــج آزمــون تعقیبــی (Post Hoc
 )Analysisدر مقایســه دو بــه دو گروههــا نشــان داد کــه اختــاف
معنــی داری بیــن نمــرات پیــش آزمــون گــروه ارزیابــی تکوینــی
بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و کتبــی ( )P < 0/216گــروه ارزیابــی
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و گــروه کنتــرل ( )P=0/059و
گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و کنتــرل ()P = 0/50
وجــود نداشــت (جــدول  .)2همچنیــن 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 < 0/001گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی شــفاهی و
کنتــرل ( )P < 0/001و گــروه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و
کنتــرل ( )P < 0/001وجــود داشــت (جــدول .)3
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جدول  :1مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرستاران بخشهای مراقبت ویژه در گروه کنترل ،گروه بازخورد کتبی شفاهی و گروه بازخورد کتبی
گروه کنترل

آزمون آنالیز واریانس

گروه بازخورد کتبی شفاهی گروه بازخورد کتبی
میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون

13/86±3/70

12/93±2/27

12/43±2/51

F = 1/89 ،P = 0/157

میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون

20/33±1/58

18/40±1/84

15/96±1/56

F = 51/46 ،P > 0/001

جدول  :2مقایسه دو به دو اختالف میانگین نمرات پیش آزمون پرستاران بخشهای مراقبت ویژه در گروه کنترل ،گروه بازخورد کتبی شفاهی و گروه
بازخورد کتبی
تفاوت میانگین

آزمون تعقیبی ()*LSD

خطای استاندارد

بازخورد کتبی شفاهی
بازخورد کتبی

0/93

0/74

0/216

کنترل

1/43

0/74

0/059

بازخورد کتبی
بازخورد کتبی شفاهی

-1/43

0/74

کنترل

0/50

0/74

0/216
0/50
Low Significant Differences

*

جدول  :3مقایسه دو به دو اختالف میانگین نمرات پس آزمون پرستاران بخشهای مراقبت ویژه در گروههای آزمون
تفاوت میانگین

خطای استاندارد

آزمون تعقیبی ( )LSD
*

بازخورد کتبی شفاهی
بازخورد کتبی

1/93

0/43

0/00

کنترل

4/36

0/43

0/001

بازخورد کتبی
بازخورد کتبی شفاهی

-1/93

0/43

کنترل

2/43

0/43

بحث
ایــن مطالعــه بــه بررســی مقایســهای تأثیــر دو نــوع بازخــورد در
ارزیابــی تکوینــی بــر مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی در
پرســتاران بخشهــای مراقبــت ویــژه پرداخــت .یافتههــا نشــان داد
کــه میانگیــن نمــرات پــس آزمــون گــروه آزمــون یــک ،کــه در آن
ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی بعمــل
آمــده اســت در مقایســه بــا گــروه آزمــون دو ،کــه در آن ارزیابــی
تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی صــورت پذیرفتــه اســت و گــروه کنتــرل
کــه بــدون ارزیابــی تکوینــی بودنــد ،باالتــر بــوده اســت .همچنیــن
آزمــون آنالیــز واریانــس نیــز نشــان داد کــه بیــن نمــرات پــس آزمون
در ســه گــروه ،اختــاف معنــی داری وجــود داشــت کــه بیانگــر
ایــن موضــوع میباشــد کــه اســتفاده از ارزیابــی تکوینــی و ارائــه
بازخــورد مناســب در یادگیــری مؤثــر اســت و اســتفاده از ارزیابــی
تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در پرســتاران
بخشهــای مراقبــت ویــژه ،موجــب بهبــود مهــارت تفســیر گازهــای
خــون شــریانی شــده اســت .در مطالعــه مشــابهی کــه توســط شــهرام
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0/001
0/001
Low Significant Differences

*

یزدانــی و همــکاران ( )1390انجــام گردیــد ،بررســی یافتههــا نشــان
داد کــه نمــرات دســتیاران تخصصــی ســال دوم قلــب کــه ارزیابــی
تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد را دریافــت کردنــد ،بیشــتر از
دســتیاران تخصصــی ســال ســوم قلــب کــه ارزیابــی تکوینــی بــدون
ارائــه بازخــورد را دریافــت نمودهانــد ،میباشــد کــه تأثیــر ارائــه
بازخــورد در ارزیابــی تکوینــی را در میــزان یادگیــری تفســیر ECG
نشــان میدهــد ( .)15در مطالعــه دیگــری کــه توســط مهــدی
یوســف ونــد و همــکاران ( )1391انجــام پذیرفــت ،یافتههــا نشــان داد
کــه ارزیابــی تکوینــی و ارائــه بازخــورد در آمــوزش فراگیــران ،منجــر
بــه ارتقــای بیشــتر خــود کارآمــدی و راهبردهــای یادگیــری خــود
تنظیــم گروههــای مداخلــه شــده اســت بنابرایــن روشهــای ارائــه
بازخــورد در آمــوزش و یادگیــری مؤثــر و اثــر بخــش هســتند (.)16
در مطالعـهای 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،
یافتههــا نشــان دادنــد کــه بیــن میــزان یادگیــری دانشــجویان در

ادهمی باجگیران و همکاران
گــروه ارائــه بازخــورد بــه صــورت چهــره بــه چهــره بــا دو گــروه دیگــر،
تفــاوت معنــا داری وجــود دارد ( .)17بخــش دیگــری از یافتههــا
نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات پــس آزمــون گــروه آزمــون دو کــه
در آن ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی انجــام شــده اســت در
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
شــریانی در پرســتاران بخشهــای مراقبــت ویــژه گردیــده اســت .در
مطالعـهای کــه در دپارتمــان مامایــی در کالــج دانشــگاه جنــت انجــام
شــد ،نتایــج مشــابهی بــا مطالعــه مــا گــزارش شــد و یافتههــای بــه
دســت آمــده در آن نشــان داد کــه ارزیابــی مــداوم و ارائــه بازخــورد
کتبــی ،در میــزان یادگیــری فراگیــران خصوص ـاً در زمینــه عملکــرد
بالینــی مؤثــر میباشــد و باعــث اســتفاده فراگیــران از این بازخــورد ،در
جهــت ارتقــاء ســطح ظرفیتهــای یادگیــری خــود میگــردد (.)18
در مطالعــه دیگــری که توســط  Fowlerو همکارانش در ســال 2015
بعمــل آمــد ،بررســی نتایــج نشــان داد کــه ارائــه بازخــورد کتبــی در
میــزان یادگیــری دانشــجویان رادیوگرافــی در جهــت بهبــود عملکــرد
بالینــی ،مؤثــر بــوده اســت و باعــث افزایــش ایــن عملکــرد گردیــده
اســت ( .)11در بخــش دیگــری از یافتههــا مشــخص شــد کــه ارزیابــی
تکوینــی در مقایســه بــا ارزیابــی نهایــی تأثیــر بیشــتری در افزایــش
مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی در پرســتاران بخــش ویــژه
داشــته اســت .در مطالعــه مشــابهی کــه توســط فاتحــی و همــکاران
( )1389صــورت پذیرفــت ،بــا بررســی نتایــج مشــخص گردیــد کــه
ارزیابــی تکوینــی باعــث افزایــش میــزان یادگیــری درس فیزیــک در
دانشــجویان رادیولــوژی شــده اســت ( .)19در یــک مطالعــه دیگــری
کــه توســط  Kohدر ســال  2010اجــرا گردیــد ،مشــخص شــد کــه
ارزیابــی تکوینــی در بــاال بــردن اطالعــات مدرســین در جهــت قضاوت
صحیــح از نقــاط قــوت و ضعــف فراگیــران و حمایتهایــی کــه آنهــا
نیــاز دارنــد ،اهمیــت دارد ( .)10همچنیــن نتایــج مطالعــه مــا نشــان
داد کــه ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی و شــفاهی در مقایســه
بــا ارزیابــی تکوینــی بــا بازخــورد کتبــی تأثیــر بیشــتری در بــاال بــردن
نمــرات در فراینــد آمــوزش مــداوم داشــته اســت در همیــن راســتا
نتایــج مطالعــه  )2009( Duers & Brownنیــز نشــان داد کــه
صرف ـاً اســتفاده از یــک روش بازخــورد در افزایــش کیفیــت تدریــس
و یادگیــری مؤثــر نبــوده و ارائــه بازخــورد کتبــی همــراه بــا بحــث و
تبــادل نظــر در خصــوص اشــکاالت دانشــجویان کارشناســی موجــب
یادگیــری و رضایتمنــدی بیشــتر آنهــا از فراینــد آمــوزش میگــردد
( .)9بنابرایــن بــر اســاس ایــن یافتههــا میتــوان اســتنباط نمــود
کــه اســتفاده از ارزیابــی تکوینــی در فرآینــد آمــوزش و بــاال بــردن
میــزان یادگیــری مؤثــر اســت و چنانچــه ایــن ارزیابــی تکوینــی بــا
ارائــه بازخــورد مناســب کــه میتوانــد بازخــورد شــفاهی و کتبــی و یــا

بازخــورد کتبــی باشــد ،همــراه گــردد تأثیــر بیشــتری در بــاال بــردن
میــزان یادگیــری دارد.
نتیجه گیری
نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اســتفاده
از ارزیابــی تکوینــی و ارائــه بــاز خــورد مناســب در یادگیــری مؤثــر
اســت و اســتفاده از ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا ارائــه بازخــورد کتبــی
و شــفاهی در مقایســه بــا ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا بازخــورد کتبی
موجــب بهبــود بیشــتر مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی
میشــود بنابرایــن پیشــنهاد میشــود از ارزیابــی تکوینــی همــراه بــا
ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی در برنامههــای آموزشــی اســتفاده
شــود .یافتههــای ایــن مطالعــه میتوانــد در بازنگــری نحــوه ارائــه
برنامههــای آمــوزش مــداوم پرســتاران کاربــرد داشــته باشــد .از جمله
محدودیتهایــی کــه در ایــن مطالعــه وجــود داشــت ،میتــوان بــه
نداشــتن انگیــزه کافــی پرســتاران شــیفت شــب در یادگیــری تفســیر
گازهــای خــون شــریانی خصوصـاً در کالسهایــی کــه صبــح بعــد از
شــبکاری تشــکیل میشــد و همچنیــن عــدم توانایــی پژوهشــگر
در اســتفاده از تأثیــر برخــی مشــخصات دموگرافیــک در میــزان
یادگیــری فراگیــران اشــاره نمــود .یکــی دیگــر از محدودیتهــای
ایــن مطالعــه انتخــاب پرســتاران ســه بیمارســتان خصوصــی شــهر
تهــران بــود کــه بــه دلیــل ایــن کــه محیــط کاری نویســنده اول
مطالعــه بــوده اســت و امــکان انتخــاب و دسترســی آنهــا فراهمتــر
بــوده از آنهــا در ایــن مطالعــه اســتفاده شــده اســت ،شــاید اگــر
ایــن مطالعــه بــر جامعــه آمــاری وســیعتر و یــا در بیمارســتانهای
دانشــگاهی و دولتــی انجــام میگردیــد نتایــج تعمیــم پذیــر تــری
ارائــه میگردیــد .در خصــوص مطالعــات بعــدی پیشــنهاد میگــردد
تأثیــر ارائــه بازخــورد کتبــی و شــفاهی بــر روی عملکــرد بالینــی
پرســتاران مــورد بررســی قــرار گیــرد همچنیــن پیشــنهاد مــی
گــرد تأثیــر ارزیابــی تکوینــی و ارائــه انــواع بازخــورد در دانشــجویان
پرســتاری نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بــا کــد  IRCT 2015062922979در مرکــز
کارآزمایــی بالینــی بــه ثبــت رســیده اســت .نویســندگان بــر خــود
الزم میداننــد از مدیــران بیمارســتانهای عرفــان ،محــب و بهمــن
و تمامــی پرســتاران گرامــی کــه در تکمیــل اطالعــات پژوهــش
حاضــر ،نهایــت همــکاری را داشــتهاند ،تشــکر و قدردانــی نماینــد.
تضاد منافع
هیچگونــه تضــاد منافعــی بــرای نویســندگان ایــن مقالــه وجــود
نــدارد.
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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.

