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  چكيده
مناسب  يها وهياطالعات و شآوري  به استفاده از فن ازيمختلف دانش، ن يها در حوزه يعلم يها افتهيگسترش حجم اطالعات و : مقدمه

 ارانيدست يبرنامه آموزش يمطالعات انجام شده بر رو .ساخته است يرا ضرور يابيارزش نينو يها شآموزش از جمله كاربرد رو تيريمد
 ويالكتروكارد ريآموزش در تفس نينو يها شبه كاربرد رو تر كممطلب است كه تاكنون  نيا انگريب شورك يعلوم پزشك يها دانشگاهقلب 

 وگراميالكتروكارد ريتفسو ارائه بازخورد در آموزش مهارت  ينيتكو يابيارزش تأثير يمطالعه به منظور بررس نيا .گرام توجه شده است
  .انجام شد يبهشت ديشه يقلب و عروق دانشگاه علوم پزشك يتخصص ارانيدست
 يو درمان يآموزش يسال دوم و سوم قلب و عروق در دو مركز پزشك يتخصص ارينفر دست 22تعداد  يتجرب مهيمطالعه ن در اين: ها شرو
پس از انجام آزمون  ارانيدست هيكل .شدند ميبه دو گروه تقس يبه طور تصادف ارانيدست. قرار گرفتند يمورد بررس يمدرس و طالقان ديشه
آزمون  20و  10شركت كردند و پس از  وگراميالكتروكارد ريدر خصوص مهارت تفس يجلسه در آزمون هفتگ 20يط) آزمون پيش( هياول

گروه به و  ديگرد ئهارا) وگراميالكتروكارد ريتفس( ها آزمونپاسخ مداخله گروه به  ).آزمون پسو  آزمون ميان(قرار گرفتند  يابيمجدداً مورد ارز
در دو گروه مورد  آزمون پسو  آزمون ميان، آزمون پيش جيمطالعه نتا انيدر پا .داده نشد ها آزموندر خصوص پاسخ  يكنترل بازخورد

  .دياستفاده گردT Test Paired يآمار از آزمون ارانينمره دست نيانگيم سهيمقا يبرا. قرار گرفت سهيمقا
. در گروه شاهد قرار داشتند%) 09/59(نفر  13در گروه مورد و  %)90/40(نفر  9 ،قلب و عروق مورد مطالعه يتخصص اريدست 22از : نتايج

در دو گروه  ECG رسطح مهارت تفسي .بود 4/41±7/3و گروه شاهد  8/42±3/7 نمره 100از  در گروه مورد آزمون پيشنمرات  نيانگيم
 5/94±4/2در گروه مورد به  ارانيدست آزمون پسنمره  نيانگيمطالعه م 22هفته  در). =6/0p( داشتن يمعنادارمطالعه اختالف  يدر ابتدا

در . افتيبهبود  يمعناداربه طور  ارانيدست نمرات نيانگيم آزمون پيشدر هر دو گروه نسبت به . درسي 8/82±5/5و در گروه شاهد به 
  ).>001/0p(بود  تر بيششاهد  روهاز گ يمعنادارنمرات به طور  زانيم شيافزا) بازخورد(گروه مورد 

 نوار قلب ريموجب بهبود در مهارت تفس رانيو ارائه بازخورد در فراگ) مستمر( ينيتكو يابيمطالعه نشان داد كه ارزش: گيري نتيجه
  .استفاده شود يآموزش يها دوره يابيو ارزش يبه همراه بازخورد در برنامه آموزش ينيتكو يها آزمونشود از  مي شنهاديپ نيشود بنابرا مي

  
  قلب يتخصص ارانيگرام، دست ويبازخورد، الكتروكارد ،ينيتكو يابيارزش: هاي كليدي واژه

  941تا  931 :)11(13؛ 1392 بهمن/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 
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 دانشكده آموزش علوم پزشكي،،، گروه آموزش پزشكي)استاديار(ي داندكتر شهرام يز
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دانشگاه علوم پزشكي شهيد  مركز تحقيقات قلب وعروق، )دانشيار(مهنوش فروغي 
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، گروه اپيدميولوزي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، )استاد(

مركز ، )دانشيار(؛ دكتر مرتضي صافي )mehrabi@sbmu.ac.ir. (تهران، ايران
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  مقدمه
 يها حوزه در يعلمي  ها افتهاطالعات و ي حجم گسترش
اطالعات و  آوري از فنبه استفاده  ازني ،دانش مختلف

 يرا ضرور يابو ارزشي يمناسب آموزش نينو يها وهيش
ها  با چالش يياروروي در ها دانشگاهچنانچه  .ساخته است

آموزش  تيريمد دخود بخواهند موفق شوند باي و مسائل
 يآموزش يها برنامه ،ها بر استراتژي يتر بيش تأثير هاآن
بتوانند  بيترت نيبه ا ها داشته باشند و برنامه يابيارزش و
). 1(ديمارا فراهم ن و جامعه انيو انتظارات دانشجو ازهاين

 يچگونگي ده مؤثر در شكل عاملي به عنوان يابيارزش
شناخته شده است  آموزش عاليدر  انيدانشجو يريادگي
 يبستگ يابيارز تيفيبه ك يريادگي يامدهايپ تيفيك و

  ).2(دارد
 يابيموضوع ارزش آموزشي يها در نظام بازريد از

از  دهيپد نيا تياهم. مطرح بوده است رانيفراگ عملكرد
 يريفراگ ،آموزشي يها شود كه در نظام مي يآنجا ناش

پنداشته  يو سلسله مراتب يجيتدر يها امر دانش و مهارت
 يليعملكرد تحص يابيارزش گريشود و از طرف د مي
را  ييبازخوردها ،يو مواز يخط فرآيند كي يط ران،يفراگ
 عمل نيكه ا يكند به نحو فراهم مي شانيا يبرا

قرار  تأثيرتحت  فرد را يعملكرد آت) بازخوردها(
  ).3(دهد مي

آموزش  نيدر ح يريادگي فرآيند شيپا ،ينيتكو يابيارزش
 موفق و يريادگي تيتقو ران،يفراگ يو ارائه بازخورد برا

روش  نيو اصالح آنها است ا يريادگي يخطاها ييشناسا
 هياصالح آموزش و توص يبرا ياطالعات ز،يمعلم ن يبرا

فراهم  رانيبه فراگ يگروه اي يفرد يميبه اقدامات ترم
است كه در طول  يفرآيند ينيتكو يابيارزش. دينما مي

                                                                              
. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران تحقيقات قلب وعروق

)mortezasafi@yahoo.com(ي خانم فتحيه مرتضو  ؛)گروه آموزش )مربي ،
-fatieh. (پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

mortazavi@yahoo.com( ؛ دكتر شهال رودپيما)گروه قلب اطفال، )استاد ،
-roodpayma. (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

shahla@yahoo.com.(  
  4/9/92: ، تاريخ پذيرش3/7/92: صالحيه، تاريخ ا4/4/92: تاريخ دريافت مقاله

 انيو جر دهد ميرخ  يترم آموزش ايدوره، برنامه 
 يابيكه، ارزش يدر حال د،ينما را دنبال مي ريفراگ شرفتيپ

و  تيدر مورد كفا يقضاوت و داور ينوع ،يينها
 افتهيبرنامه اتمام  اي جريفراورده، پروس كي يستگيشا

 انينمره در پا كي ختصاصبا ا ،يدر آموزش عال است و
رسد و  به انجام مي ريفراگ يبرنامه آموزش ايترم، دوره 
 يها برآيندبه  انيدانشجو يابيدست زانيم نييهدف آن تع

  ).4(انتظار است مورد
به  ،ينيتكو يابيموضوع كاربرد ارزش ر،يچند سال اخ در

ان امر آموزش در اندركار دست يها از دغدغه يكيعنوان 
 فرآيندمستمر از  يابيكه ارزش ديآ به نظر مي. آمده است

برخوردار است و  يتر بيش يو اصالح يرفتار ،يعملكرد
و  نيمع يريرا در مس رانيفراگ يليقادر است روند تحص

  ).5(ببرد شيشده به پ نييعت شياز پ
بدون ( ييبه تنها ينيتكو يابيرسد ارزش نظر مي به

به  يآموزش ياستراتژ كيتواند به عنوان  نمي )بازخورد
از اين كه  خود جامه عمل بپوشاند مگر يرسالت آموزش

مختلف بازخورد، با توجه به  يها گونه يعنيآن  يها مكمل
  ). 6(شوداستفاده  ،يابيموضوع مورد ارزش تيماه
عمل  و هينظر نيب يبزرگ يها شكافاوصاف هنوز  نيا با

انجام  قيجز از طر ها شكاف نيوجود دارد و پر كردن ا
رو الزم  نياز ا. نخواهد بود يعمل يكاربرد يها پژوهش
 يابيارزش نيب ميقتشدن ارتباط مستر  روشن ياست برا

 يها طرح و پژوهش رانيفراگ يليتحص شرفتيو پ ينيتكو
آن بتوان در  جينتا يشود تا در راستا ريتدب يكاربرد

راستا  نيدر ا. كرد يخصوص ارتباطات مذكور داور
 يابيو نقش نظام ارزش تيموجود بر اهم ينظر يالگوها
بر  يابيارزش يهافرآيند قياز طر يو بازخورد ينيتكو

دارد  تأكيد يليتحص شرفتيو پ يريادگيو  ياددهي فرآيند
 افتني تينيع ازمندين ،يعمل وجهاثرات در  نيا تأييد يول

 نيعدم ارتباط ب اياست كه به وضوح وجود  ييها پژوهش
 كارگيري به. دهند ها را نشان مي دهيها و پد روند نيا

 يهايماريب صيتشخ نهيدر زم) مكرر( ينيتكو يها آزمون
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آموخته شده در  اتيتجرب ياست و از طرف كننده كمك يقلب
شده و توسعه  آموزش يموجب غنا ها آزمون نيا انيجر
را  وگراميالكتروكارد ريتفس نهيدر زم ارانيدست ينيبال ديد

به روش آزمون و  الكتروكارديوگرافي ريتفس. كند فراهم مي
است  يريادگي يها از روش يكيارائه بازخورد به دانشجو 

به طور  در برنامه رانيروش فراگ نيكه با استفاده از ا
را به عهده  يريادگي تيمسؤولكنند و  فعاالنه شركت مي

 يابيشود تا پس از ارز و به آنان فرصت داده مي رنديگ مي
 يبرا خود بعد از آزمون به مطالعه پرداخته و خود را

 ،شدهانجام  يجستجوها در .آماده سازند يآزمون بعد
 يابيشزار تأثيرمطابق با پژوهش حاضر كه  يقيتحق
الكترو  ريمهارت تفس فرآيندو ارائه بازخورد بر  ينيتكو
ما برآن  نيبنابرا. به دست نيامدرا نشان دهد،  وگراميكارد
 يابيكه با ارائه ارزشيابي تكويني عالوه بر ارزش ميشد

به  ،وگراميالكتروكارد ريقلب در تفس ارانيمداوم دست
قلب  ارزشيابي تكويني در مهارت تفسير نوار تأثيرمقايسه 
 ارائه باز خورد بر ونگروه با ارائه بازخورد و بد در دو

- مارستانيقلب ب ين قلب در بخش تخصصارايدست يرو

  . بپردازيم 1391در سال  يمدرس و طالقان يآموزش هاي
  
  ها شرو

، ردستيا22به صورت نيمه تجربي بر روي  مطالعه حاضر
مدرس و  هايمارستانيبخش قلب ب سال دوم و سوم

دو  يرو مطالعه بر نيا .انجام شد 1391در سال  يطالقان
به . صورت گرفت آزمون پسو  آزمون پيشگروه با انجام 

 ياز جمله برخوردار گر مخدوش يرهايمنظور حذف متغ
سوم كه  و ومسال د انيمتفاوت، دانشجو ينياز تجربه بال

، اند گذرانده نوار قلب را ريدوره تفس كيحداقل  يهمگ
قلب و عروق  يتخصص اريدست 22ز ا .وارد مطالعه شدند

نفر  13در گروه مورد و %) 09/40(نفر  9مورد مطالعه، 
قبل از شروع  .گرفتنددر گروه شاهد قرار %) 09/59(

و شاهد به عمل  ياز هردو گروه تجرب آزمون پيشبرنامه، 
در قالب سه  وگراميتفسير الكتروكارد آزمون پسس ،آمد

شرح  وگراميكه در پائين هر الكتروكارد وگراميالكتروكارد
ت سؤاالوزن . شده بود صورت گرفت ئهحال بيمار ارا

روايي آن با نظرخواهي از  برابر و نيز اعتبار محتوايي و
قلب در  ارانيدست. ديگرد نييقلب تع علمي هيأتاساتيد 

. پاسخ دادند وگراميبه سه الكتروكارد قهيدق 10مدت 
 ريبراساس فرم استاندارد تفس ها نامه پاسخ

تعداد  تم،يكه شامل ر بودنوشته شده  وگراميالكتروكارد
و در  PR– QRS – QTفاصله  قلب، محور ،ضربان قلب
 كي ارينام هر دست يبه ازا. شد مي دهيپرس ص،يانتها تشخ
كه به همراه  بود يكه همان شماره نظام پزشك يكد عدد
نوشته شده  نامه پاسخ يدر قسمت باال ياريستدوره د

 گروه ديبخش قلب اسات استيبا ر يپس از هماهنگ. بود
در هفته را انتخاب نموده و در همان روزها  قلب دو روز

آزمون و در هر  8در هر ماه . ديگرد آزمون برگزار مي
جمعاً در  ،ديگرد ارائه و مطرح وگراميالكتروكارد 3آزمون 

. قرار گرفت سؤالمورد  وگراميالكتروكارد 24هر ماه 
  .بودماه  6 مطالعه حدوداً اين طول مدت

در مورد  حاتيدر جلسه اول آزمون ضمن ارائه توض
 يها روز طرح، اهداف برنامه و نيا يآموزش تياهم

ت سؤاالپاسخ به  يآزمون و چگونگ يبرگزار
 انيالزم ب يها ييراهنما ارانيدست يبرا وگراميالكتروكارد

به  قيو هدف از انجام تحق قيتحق تيماه حيتوض. ديگرد
 تيانتخاب و اخذ رضا حقپژوهش اعالم شد،  يواحدها

مورد مطالعه جهت  ياهگروه يپژوهش ياز واحدهاكتبي 
به عمل آمد، به  قيتحق فرآيندعدم شركت در  ايشركت 

  .داده شدم اطمينان الز آنان جهت محرمانه ماندن اطالعات
و  قهيدق 10آزمون به مدت  يبه برگزار ياختصاص زمان

بود كه همه  يصبحگاهجلسه گزارش  انيبعد از پا
. سال دوم و سوم قلب در كالس حضور داشتند ارانيدست

پروژكتور  دئويو قيت از طرسؤاال زين زمان هم به طور
بود  تر بيشبه دقت  ازيكه ن يصورت تا در ديپخش گرد

بعد . نديباالتر استفاده نما تيفيك با ريتصاو از ارانيدست
 ها نامه پاسخ) قهيدق 10(شده  نيياز اتمام زمان تع
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 نيبه ا. داده شد ارانيت به دستسؤاالو جواب آوري  جمع
) يطالقان مارستانيقلب ب ارانيدست( يگروه تجرب بيترت

 يكتب به صورتت سؤاال حيدر همان جلسه از پاسخ صح
 مارستانيقلب ب ارانيدست(گروه شاهد  شدند و به آگاه

مطالعه به گروه  انيدر پا. جواب آزمون داده نشد) مدرس
  .داده شد ها جواب هيبدون ارائه بازخورد كل

نمرات . ديگردآوري  اطالعات هر گروه جداگانه جمع سپس
در دو  آزمون پسو  آزمون ميان، آزمون پيشسه مرحله 

هم  گروه بدون ارائه بازخورد و با ارائه بازخورد با
ت سؤاال يطراح يبرنامه برا نيا يدر اجرا. شدند سهيمقا

اوراق  حيآنها و تصح ريو تفس وگراميالكتروكارد
گروه قلب  علمي هيأت ياز اعضا نفر كياز  ها آزمون

  . شد يدعوت به همكار
  رياز احتمال تورش در تفس يريجلوگ يبرا

گروه  علمي هيأت ياعضا از عضو كي وگراميالكتروكارد
 يت طراحسؤاال. شد يدعوت به همكار گريقلب از مركز د

اثر  وگراميمشكل الكتروكارد 150شده بر اساس رفرنس 
ت سؤاالبود كه در آن منبع پاسخ  2008پتون سال ها  جان

توسط مفسران برنامه  نامه پاسخ). 7(است موجود زين
آزمون  كيداده شد بعد از آزمون دهم،  ازيو امت يبررس
 10كه شامل  گرفته شد ارانياز دست )ميان آزمون( جامع
پاسخ  نيتر كممذكور  ارانيبود كه دست يتسؤاال از سؤال

شده با استفاده آوري  اطالعات جمع. را به آن داده بودند
 يو استنباط يفيدر دو سطح توص SPSS-16 افزار از نرم
در  ها تفاوت يبررس .قرار گرفت ليتحل و هيتجز مورد

در هر گروه  آزمون پسو  آزمون ميان، آزمون پيشنمرات 
 >05/0pو  انجام شدPairal T Test با استفاده از آزمون

به  يينمرات نها همچنين .در نظر گرفته شد معنادار
  .ديارائه گرد ارانيبخش و دست سيرئ ن،يممتحن

  
  نتايج
سال دوم  يتخصص اريدست 22پژوهش شامل  يواحدها

 13در گروه مورد و %) 90/40(نفر  9،سوم قلب بودند و
 -  يدر دو مركز آموزش و در گروه شاهد%) 09/59(نفر 
   .مجزا مورد مطالعه قرار گرفتند به طور يدرمان

در گروه با  ينيتكو آزمون پيشحاصل از  ميانگين نمرات
در گروه بدون  و 4/41±7/3 نمره100از ارائه بازخورد
 يمعنادارنمرات تفاوت  ناي. بود 8/42±3/8ارائه بازخورد 

 و يساز يبودن تصادف مؤثررا نشان نداد كه نشانگر 
   .است جور بودن دو گروه

گروه با ارائه  آزمون پسنمرات  ارانحراف معيو  نيانگيم
 گروه نيهم آزمون پيشنسبت به  0/94±6/2بازخورد 

كه نشانگر  )>001/0p(را نشان داد  يمعناداراختالف 
گروه نسبت به  نيقابل توجه سطح نمرات ا شيافزا
  . بود آزمون پيش

گروه بدون  آزمون پسنمرات  ارو انحراف معي نيانگيم
 آزمون پيشبود كه نسبت به  8/82±5/5 ارائه بازخورد

كه  )>001/0p(را نشان داد  يمعنادارگروه اختالف  نيا
گروه نسبت به  نيسطح نمرات ا شينشانگر افزا

گروه با ارائه  آزمون مياننمرات . بود آزمون پيش
 همان گروه آزمون پيشبه  سبتن 1/73±2/7بازخورد 

كه نشانگر ) >001/0p(را نشان داد  يمعناداراختالف 
نمرات . دوره بود انهيگروه در م نيسطح نمرات ا شيافزا
نسبت  5/61±8/7گروه بدون ارائه بازخورد  آزمون ميان

را نشان داد  يمعناداراختالف  همان گروه آزمون پيشبه 
)001/0p< .( در گروه با ارائه بازخورد آزمون پسنمرات 

نشان داد  را يمعناداراختالف  آزمون مياننسبت به 
)001/0p<( . در گروه بدون ارائه  آزمون پسنمرات

را نشان  يمعناداراختالف  آزمون مياننسبت به  بازخورد
گروه با ارائه  آزمون پس تنمرا سهيمقا ).>001/0p(د دا

و گروه بدون ارائه بازخورد با  0/94±6/2 بازخورد با
قرار گرفت كه اختالف  سهيمورد مقا زني 5/5±8/82

   ).1جدول ( )>001/0p(نشان داد را يمعنادار
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  در دو گروه آزمون پسو آزمون ميان، آزمون پيشنمرات  اريمعانحراف  و نيانگيم :1 جدول
  *P  آزمون  پس  آزمون ميان  آزمونپيش تعداد گروه

 >001/0  94±6/2  1/73±7/2 4/41±3/7 9%)90/40(  ارائه بازخوردبا

  >001/0  8/82±5/5  5/61±8/7 8/42±3/8 13%)09/59(  ارائه بازخوردبدون
*- 001/0p< آزمون ميانو  آزمون پيشبا  سهيدر مقا  
  

نمرات ده آزمون اول در دو گروه با ارائه  نيانگيم سهيمقا
 نينمره ب نيانگيم دهد ميبدون ارائه بازخورد نشان  و

در دو گروه وجود  يمعنادارآزمون اول تا دهم تفاوت 
هفته پنجم تا هفته دهم  از ياز طرف ،)>001/0p (دارد
در نمرات مشاهده شد و در آزمون دهم در  يكم راتييتغ
 16تا آزمون  و ديگروه كاهش نمره مشاهده گرد دو هر

بود و از  شيرو به افزا يكساني نسبتاً به صورتنمرات 
در سطح نمرات  ينسب شيتا آزمون جامع افزا 18آزمون 

  .ديگرد مورد مشاهده دو گروه شاهد و هر
 و آزمون ميان، آزمون پيشنمرات  نيانگيم سهيمقا در
در  آزمون پيشدر  ،مورد در دو گروه شاهد و آزمون پس
 آزمون مياننمرات مشابه بود و در  نيانگيدو گروه م هر
مورد مشاهده شد  دو گروه شاهد و نمره در هر شيافزا
 شيدر گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزا يول

سطح  شيافزا آزمون پسو در  ديمشاهده گرد يتر بيش
  ).1نمودار( دينمره در هردو گروه مشاهده گرد

  
  

  
  در دو گروه با ارائه بازخورد و بدون ارائه بازخورد آزمون پس و آزمون ميان آزمون، پيشنمرات  نيانگيم سهيمقا: 1نمودار

  
بر حسب زمان، در آزمون جامع  ينيتكو يها آزمون در

تفاوت ) 20هفته ( 2 و در زمان) 10هفته ( 1در زمان 
در طول زمان در دو گروه با ارائه بازخورد و  يمعنادار

  .)>001/0p(بدون ارائه بازخورد مشاهده شد 
آزمون اول در گروه  10در  ينيتكو يها آزمون جينتا

حداقل  ،بدون ارائه بازخورد بر حسب زمان آزمون
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 نيانگحداكثر مي در هفته اول و 14/51±8/1نمره  نيانگيم
و در گروه با ارائه بازخورد  9در هفته  84/61±4/2نمره 

 حداكثر نمره در هفته اول و 30/48±1/2 حداقل نمره
 يها آزموننمره  نيانگيم. بود 9هفته  رد 6/2±88/63

 30/48±2/2در گروه با ارائه بازخورد  10هفته  ينيتكو
 ريسا نيانگيم از يول،بود آزمون پيشاز  تر بيش

آزمون  نيانگيم زيو ن است تر كم ينيتكو يها آزمون
 در گروه بدون ارائه بازخورد 10هفته  ينيتكو

از  يبود ول تر بيش آزمون پيشنسبت به  8/1±21/52

 جينتا .بود تر كم ينيتكو يها آزمون ريسا نيانگيم
آزمون دوم در گروه با ارائه  10در  ينيتكو يها آزمون

در  37/89±2/2 نيتر بيشبازخورد بر حسب زمان 
در  01/71±5/2 نمره نيانگو حداقل مي 20آزمون هفته 
 نيتر بيشدر گروه بدون بازخورد . بود 12آزمون هفته 

نمره  نيانگيو حداقل م 20در هفته  54/80±8/1نمره 
بود  ينيتكو يها آزمون برگزاري 12در هفته  1/2±52/57
  ).2نمودار(

  

  هفته آزمون در دو گروه با ارائه بازخورد و بدون ارائه بازخورد 23نمرات در هر آزمون در تمام طول  رييتغ نيانگيم :2نمودار
  

  بحث
 ينيتكو يابيارزش كارگيري بهانجام شده نشان داد  قيتحق

 سال دوم و يتخصص ارانيو ارائه بازخورد در دست

 يها آنها به فرصت يابيسوم رشته قلب موجب دست
 ينيتكو يابيارزش اگرهمچنين . شود مي تر بيش يريادگي

 به طورارائه بازخورد  و يريتكرارپذ ،با ارائه بازخورد
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 شيرا افزا يريادگي يدگار،مانهمراه باشد زمان هم
 وهيارائه بازخورد به ش و ينيتكو يابيارزش. دهد مي

مكرر كه با نظر افراد با تجربه در  يها آزمون يبرگزار
فرصت  نيا ،شده بود يمطالعات متعدد طراح حوزه قلب و

 يبرا يقلب كه زمان كاف يتخصص ارانيدست يرا برا
 فراهم نمود كه در مدت زمان كوتاه و،مطالعه نداشتند

طرف دقت  كيبدون صرف وقت اضافه با تكرار مداوم از 
 باال ببرند و وگراميردالكتروكا ريتسلط خود را در تفس و

. نديمدت را تجربه نما يطوالن يريادگيعمق  گرياز طرف د
 يرا برا يفرصت زيارائه بازخورد، ن مكرر و يها آزمون
فراهم  يحوزه آموزش پزشك رانيگ ميتصم و دياسات
 يخدمت برنامه درس را در فرآيند نيتا بتوانند ا دينما مي

 انيتكامل جر و يبالندگ موجبات رشد و قرار داده و
به  يدر نظام آموزش. نديرا فراهم نما ياددهي -يريادگي

و  كه همراه با بسط دانش است نيمستمر تالش بر ا طور
 يروندها يساز يعقالن نهيزم ن،ينو يها هيظهور نظر

موجود  ينظر يراستا الگوها نيدر ا،محقق شود يياجرا
 يابيارزش قياز طر يبازخورد يها نقش نظام و تيبر اهم
باعث ادغام  يدر بحث نوآور يبه عبارت ؛دارد تأكيد

 به رانيفراگ كه يبه طورشده  يتئور و يمباحث عمل
. بروز دهند نيخود را در بال يريادگي يصورت عمل

 كيتوان استنباط كرد بازخورد به عنوان  مي نيبنابرا
به رسالت  ينيتكو يابيدر كنار ارزش يآموزش ياستراتژ
توان از آن به  پوشد و مي خود جامه عمل مي يآموزش
موضوع مورد  تيمكمل با توجه به ماه كيعنوان 
در كشور  يمطالعات متعدد. استفاده كرد ،يابيارزش

  چيه يول اند را مورد سنجش قرار داده يريادگي زانيم
در مهارت  ينيتكو يابيارزش سهيمقا يبررسبه  كدام
با ارائه و بدون ارائه بازخورد  وگراميالكتروكارد ريتفس

 طتوس تأييداست كه در صورت  يدر حال نيا ،اند نپرداخته
 اديتعداد ز ليمطالعه به دل نيا ياجرا يكاف يها شپژوه

 نيا ،خواهد بود يكشور عمل يها دانشگاهدر  انيدانشجو
 يرويووجود ناديز نهيهز ،كار مستلزم صرف وقت

مطالعه در  نياي  اجرا تيقابل نيبنابرا ،نيست اديز يانسان
مقرون به  يواز طرف تيو پر جمع تيكم جمع يها كالس

 يانسان يرويو ن نهيروش ازنظر هز نيا ودنصرفه ب
 يها آزمون ياز طرف. است مطالعه نيا ياصل تيمز
سطح نمرات  شيباعث افزا يدو دوره متوال يدر ط ينيتكو
 يها آزمونمطالعه  نيشد در ا قلب  يتخصص ارانيدست
گرام  ويالكتروكارد يبه صورت ارائه تعداد معدود ينيتكو

اين كه  ليبدل. است در هر آزمون) مگراويالكتروكارد 3(
 يتر بيشتمركز  رانيت كم بوده و فراگسؤاالتعداد 
 شرفتيپ تيدر هدا جهيت دارند در نتسؤاال يبررو
 يواقع شده است واز طرف مؤثردر دو گروه  يليتحص

 زانيدر م زيفاكتور، ارائه بازخورد ن نيعالوه بر ا
گرام ويدالكتروكار ريومهارت تفس يليتحص شرفتيپ

 يانيم(جامع  يها آزموننتايج . است مؤثر زين رانيفراگ
اين كه  عالوه بر ،آزمون پيشآن با  سهيومقا) يانيوپا
گرام را نشان  ويالكتروكارد ريتفس دقت و مهارت زانيم

 انيب زيارائه بازخورد را در دو گروه ن تأثير دهد مي
 يمطالعات جيحاصل از مطالعه حاضر با نتا جهينت. كند مي

 رانيفراگ يدر سطوح مختلف بر رو نهيزم نيكه در ا
داشته و  يخوان همانجام شده  يليتحص يها رشته ريسا

  . كند مي تأييدرا  گرينظر محققان د
 ييراهنماان سوم آموز دانش يبر رو يسپاس مطالعه

آنها  يليتحص شرفتيپ اتياضينشان داد كه در درس ر
قرار گرفته بودند  ينيتكو يها آزمونكه تحت  يدر گروه
آزمون  نيخود كه از ا يها يبا همكالس سهيدر مقا

كه  گريداي  در مطالعه). 8(بود تر بيشاستفاده نشده بود 
 يريدب تيترب انيدانشجو يرو رمحقق ب نيتوسط هم
 شيرا بر افزا ينيتكو يها آزمون تأثيرفت رصورت گ

 يدر مطالعه وند). 9(نشان داد انيدانشجو يريفراگ زانيم
 شيدر افزا ينيتكو يها آزمون تأثيراز  يمشابه جينتا
مختلف علوم  يها رشته يكارشناس انيدانشجو يريادگي

با مطالعه حاضر  قيتحق نيا جيرا نشان داد كه نتا يپزشك
  ).10(است مشابه
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، يليتحص يها كشورها و رشته تر بيشامروزه در  
 يها شرو نفكيجزء ال ينيتكو يها آزمون يبرگزار
از  يبخش ها آزمون نيكه ا يبه طور است يآموزش

  ).11(شود آنها محسوب مي يمقررات آموزش
 سهيهمكارانش در ارتباط با مقا بلوم وهاي يافته
رابطه  كي انگريب )يانيپا( يو تراكم ينيتكو يابيارزش
 ينيتكو يابياز ارزش يينسبتا باال يو همبستگ ميمستق
و همكارانش  يمطالعه زارع نتايج ياز طرف). 12(است

 افتيدر ينيتكو يابيكه ارزش يانيدانشجو نشان داد
 يابيارزش گونه هيچكه  يبا آنان سهيكردند در مقا مي
 يبه مراتب بهتر يليكردند از عملكرد تحص نمي افتيدر

 انيب زين يهمكارش رن بارون و ،)13(برخوردار بودند
به كار  يو بازخوردها ينيتكو يها يابيكردند كه ارزش

 زشيدر آنها منجر به بهبود عملكرد شده و انگ هرفت
مطالعه ). 14(است افتهيارتقا  يريبه نحو چشمگ شرفتيپ

كه به آنها  يدر گروه ينيتكو يابيحاضر نشان داد ارزش
كه بازخورد  يبازخورد ارائه شده بود نسبت به گروه

  .رانشان داده است يمعنادارنكرده بودند تفاوت  افتيدر
 يينها تأثيرسنجش  يهمكارش به بررس آقازاده و

 يبرنامه آموزش كيدر  ينيتكو يابيبازخورد در ارزش
مستمر  يابيارزش تيمطالعه بر اهم نيدرا ،اند پرداخته

 يريادگي – ياددهي فرآينداز  يبه عنوان بخش رانيفراگ
 نينشان داد ب ي تحقيق آنانها يافته و هشد تأكيد
شرفت يبا پ يفرآيند يها مهارتمستمر  يابيارزش
به ). 15(وجود دارد يرابطه معنادار رانيفراگ يليتحص
در مهارت  ينيتكو يابيلحاظ مطالعه حاضر،ارزش نيهم
 فرآينداز  يرا به عنوان بخش وگراميالكتروكارد ريتفس

 گربهيد ياز طرف در نظر گرفته است و يريادگي – ياددهي
 تيتقو كيبه عنوان  ينيتكو يابيبازخورد در ارزش تأثير
و  مد نظر قرار داده است يدر برنامه آموزش مؤثرگر 
و ارائه بازخورد  ينيتكو يابيارزش نينشان داد بها يافته

 يمعناداررابطه  وگراميالكتروكارد ريبر مهارت تفس
 نيا كننده تأييدپژوهش  نيحاصل از ا جيوجود دارد نتا

  .است امر
انجام شد نشان داد كه  پوريكه توسط علاي  در مطالعه

بارز و قابل  ارينقش بس داريمستمر و پا يابيارزش
). 16(دارد انيدانشجو يليتحص شرفتيدر پ يتوجه

 يابياز آن است كه ارزش يمطالعه حاضر حاك يها افتهي
 شرفتيدر پ يبارز و قابل توجه ارينقش بس زيمستمرن
در سطح نمرات در  رييتغ. كند مي فايا ياندانشجو يليتحص

  .كند امر اشاره مي نيبه ا ييآزمون نها
 سيتدر يدر مطالعه خود نشان داد كه در طراح يفاتح
در طول دوره  ينيتكو يها آزمون يبرگزار يستيبا

كه به  ينيتكو يها آزمون). 17(گنجانده شود يآموزش
منجر به شركت  است )يزئكو(ت كوتاه سؤاالصورت 
 ياز طرف شود و در كالس مي ريو منظم فراگ فعاالنه
بردن دانشجو  يپ ،يبه اهداف آموزشتر  عيسر يابيدست

 ،اصالح موارد الزم يبه نقاط ضعف خود و تالش برا
وعدم  يابياز نحوه ارزش انيدانشجو تر بيش تيرضا

حاصل از مطالعه  جينتا). 18(شود اختالل در كار كالس مي
در كالس  رانيحاضر نشان دهنده مشاركت فعال فراگ

مهارت  وارتقااصالح  يورفع نقاط ضعف و تالش برا
 نياز اهداف ا يكيگرام بوده كه  ويالكتروكارد ريتفس

مطالعه تعداد نمونه  يها محدوديتاز . است بوده مطالعه
لذا انجام  ،بود يتجرب مهيمطالعات ن يپژوهش برا نيكم ا

به نظر  يضرور تر بيشبا تعداد نمونه  يگريمطالعات د
 شنهاديفوق پ يها افتهيبا توجه به  نيبنابرا. رسد مي
اتخاذ گردد  يروش يآموزش يگروهها هيشود در كل مي
 و يابيارزش يبرا يبه عنوان ابزار ينيتكو يها آزمونتا 

استفاده شود  انيمستمر دانشجو يارتقا سطح آموزش
به اهداف  يبه نحو مناسب قيطر نياز ا دياسات نيهمچن

 ادانشود است مي شنهاديپ ياز طرف. ابنديدست  يآموزش
را با  يمختلف آموزش يها كه دوره هن مربوطمسؤوالو 
 يكنند به هنگام اجرا برگزار مي سيتدر نينو يها وهيش

بازخورد ي  بر ارائه يسع شهيهم ينيتكو يها آزمون
بعد از  ديكه اسات شود يم شنهاديپ نيهمچن. داشته باشند
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 رندگان،يادگي يها آموخته زانياز م يآموزش، جهت آگاه
به عمل  ينيتكو يها آزمونرا تحت ) يزئكو(آزمون كوتاه 

 ميترم مناسب به بهبود و يبازخوردها قيو از طر اورنديب
بپردازند و آنان را به  انيدانشجو يريادگي يها يينارسا

عوامل كه در امر  ريسا يبررس. حد تسلط برسانند
مورد توجه  دياست با مؤثر ريفراگ ياددهيو  يريادگي

گذار از تأثيرعوامل  ريشود سا مي هيلذا توص ،قرار گيرد
 طيشرا -يبصر امكانات سمعي – يجمله مكان آموزش

اي  جداگانه قيعوامل در تحق ريسا و كياز نظر كش ريفراگ
  . گردد يبررس

  
  گيري نتيجه

 ينيتكو يابيارزش كارگيري بهحاضر نشان داد  قيتحق

 يابيموجب دست رانيارائه بازخورد در فراگ و) مستمر(
سبب  تاًيشود و نها مي تر بيش يريادگي يها آنها به فرصت

 ريمهارت تفس يابيو بهبود در ارز يريادگي زهيانگ شيافزا
  .شود مي رانينوار قلب در فراگ

  
  قدرداني

گروه قلب  ريپژوهشگران مراتب تشكر خود را از مد
 يجناب آقا يبهشت ديشه يوعروق دانشگاه علوم پزشك

 قلب و يتخصص ارانيدست هيكل رانفر،يدكتراسداله پ
 يو درمان يآموزش يپزشك همكاران محترم در مركز

) يخانم اسد فر و يميخانم رح(يطالقان مدرس و ديشه
  .دارند اعالم مي
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The Effect of Formative Assessment and Giving Feedback on ECG 
Interpretation Skills among Cardiovascular Residents of Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences 
 

Azam Noori Frootaghe1, Shahram Yazdani2, Seyed Ahmad Raeissadat3, Mahnoush Foroghi4, 
Yadollah Mehrabi5, Morteza Safi6, Fatieh Mortazavi7, Shahla Roodpayma8 

 
Abstract 
 
Introduction: The expansion of knowledge and information in different scientific branches necessitates the 
application of novel methods of educational management such as new methods of evaluation. Earlier studies 
on cardiovascular residency program in Iranian medical universities showed that little focus has been 
applied on novel teaching methods of ECG interpretation skills. This study was performed to investigate the 
effects of formative assessment and giving feedback on cardiovascular medical residents’ ECG 
interpretation skills in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 
Methods: In this quasi experimental study, twenty two 2nd and 3rd year cardiovascular medical residents of 
Modares and Talegani medical centers were investigated. Residents were randomly divided into two groups. 
After conducting pretest, all residents attended 20 weekly sessions on ECG interpretation. Then after 10 and 
20 sessions they were reassessed (mid-test and post-test). Residents in case group received the answers of 
tests (ECG interpretation) while residents in control group did not receive any feedback on correct answers. 
At the end, the results of pre-test, mid-test, and post-test for two groups were compared using paired t test. 
Results: Nine (49.95%) residents were allocated in case group and 13 (59.9%) in control group. Mean score 
of pretest in case and control croup were (42.8±7.3) and (41.4±3.7) respectively out of total score of 100 and 
no significant difference was observed between two groups at the beginning of study (P=0.6). After 22 
weeks, mean score of post-test reached to 94.5±2.4 in case group. This mean score reached to 82.8±5.5 for 
control group. Residents’ post-test mean scores improved in both groups compared to pretest. This 
improvement was significantly higher in case (feedback) group compared to control group (P<0.001). 
Conclusion: The study showed that applying (continuous) formative assessment and giving feedback 
significantly improve ECG interpretation skills. Therefore we recommended using formative assessment and 
feedback as a part of educational and evaluative programs. 
 
Keywords: Formative assessment, feedback, Electrocardiogram, cardiovascular medical residents. 
 
Addresses: 
1 M.Sc. in Medical Education, Department of Medical Education, Deputy of Education, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: Noori_sport@yahoo.com 
2 Associate Professor, Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: sh_yaz@yahoo.com 
3 ( ) Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: ahmad_raeissadat@yahoo.com 
4 Associate Professor, Cardiovascular Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran. E-mail: M_froroughi@sbmu.ac.ir 
5 Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. E-mail: mehrabi@sbmu.ac.ir 
6 Associate Professor, Cardiovascular Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran. E-mail: Mortezasafi@yahoo.com 
7 Instructor, Department of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. E-mail: Fatieh-mortazavi@yahoo.com 
8 Professor, Department of Pediatric Cardiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. E-mail: Roodpayma-shahla@yahoo.com 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2741-fa.html
http://www.tcpdf.org

