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  ده يچك
 -يقلب يايات احيعملبر آموزش  اًرياگر چه اخ :مقدمه

اما  ؛رديگ ميصورت  ياديد زيتأك هيپا يوير
 يزان ماندگارياند که م نشان داده متعدد يها يبررس

. ار اندک استيات بسيعملن يادانش و مهارت انجام 
ک ي ير برگزاريثأت ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا

مهارت  يزان ماندگاريبر م يمدت بازآموز  کوتاه ةدور
 ين کارشناسايدر دانشجو يوير -يقلب يايانجام اح

  . بوده است يپرستار

ان يدانشجوتمامي  يمه تجربين ةن مطالعيدر ا :ها روش
 ةدانشکد) نفر ٤٨(  سال چهارم يپرستار يکارشناس
 ةبرنام ةيراز درآموزش اوليش ييو ماما يپرستار
سپس . ه شرکت کردنديپا يوير -يقلب ياياح يآموزش

. گرفتندمطالعه قرار  يها در داخل گروه يطور تصادف هب
 ٢ يآموزش ةک برنامي ١گروه  يشش ماه بعد، برا
ه دو گروه يپس از آموزش اول کسالي ساعته ارائه شد و

ا و با استفاده از يمانکن اح يات بر رويعمل يبا اجرا
ن يه شده بر اساس آخريته اي مشاهده ةبرگ

انجمن قلب  ةشد يدستورالعمل استاندارد بازنگر
با  ها داده يل آماريو تحل هيتجز. ده شدنديکا سنجيآمر

دو گروه انجام  ةسيمقا يمستقل برا tآزمون استفاده از 
  . گرفت

 قبل و در آزمونرا  يدار يج اختالف معنينتا :ها يافته
       بالفاصله بعد از آموزش در دو گروه نشان نداد

)t= -1.7   ,p= 0/09 ( کسال ين نمرات آزمون ياما ب؛
 مشاهده شد يدار يگروه تفاوت معن دو بعد در

)t=8.5 , p= 0.00(، ش که يکه گروه آزما ين معنيبد
شش ماه بعد شرکت  يکوتاه مدت بازآموز ةدر دور

صحنه،  يمنيا يکرده بود در انجام پنج مهارت بررس
به روش  ييدرخواست کمک، باز کردن راه هوا

 ٤-٥(نه يثر فشردن قفسه سؤچانه باال، عمق م -سرعقب
نه يقفسه س ةن رفتن قابل مشاهدييو باال و پا) متريسانت

  . كسب كرده بودند ينمرات باالتر

 يكند كه طراح يد مييج مطالعه تأينتا :يريگ جهينت
نه در يکوتاه مدت و کم هز يبازآموز يها دوره

ثر ؤار ميا بسياح ياساس يها ت مهارتيو تثب يماندگار
  . رنديد مورد نظر قرار گيواقع شده و با

 ياي، احي، ماندگاريبازآموز ةدور :يديكل كلمات
  .يان پرستاريدانشجو، ريوي -قلبي

mailto:h.raeisi46@yahoo.com
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 مقدمه

امروز مرگ  ياين علل مرگ در دنيتر عياز شا يکي
 باشد و مي يون بطنيالسيبرياز ف يناش يقلب يناگهان

توسط  يوير -يقلب ياياح يات فوريانجام عمل
ن ييتع يديعوامل كل نيتر مهماز شاهدان در صحنه

شتر موارد يدر ب ).۱-۳( ماران استيبن يا يبقا ةكنند
شرفته به سرعت در يپ ياياح يها التور و روشيبريدف

طور  هب يشلوغ شهر يها طيدر مح. باشند ميدسترس ن
 يها کشد تا کمک ميقه طول يدق ١٠متوسط حداقل 

ن زمان يا يو در ط) ٤( وارد صحنه شوند اي حرفه
 -يقلب يايات احياز انجام عمل فقطتوانند  مي انمصدوم

ده سود ببرند و يه توسط شاهدان آموزش ديپا يوير
 يايح احيوجود دارند که انجام صح ياريشواهد بس

کوتاه مدت و دراز  يتواند در بقا ميه يپا يوير -يقلب
 يرات مثبتيثأت يوير -يست قلبين اامدت مصدوم

ت مهم بر دوش ين مسئولين ايبنابرا). ٦و٥(  داشته باشد
شود تا  ميگذاشته  يختلف پزشکم يها ن رشتهامدرس

ه را با يپا يوير -يقلب يايدانش و مهارت انجام اح
ان امروز و يبه دانشجو يمناسب، ساده و کاربرد ةويش

 يخوب هآموزش دهند که بتوانند ب يکارکنان فردا طور
ست يط پر تنش ايآنها را به خاطر سپرده و در شرا

   . ) ٨و٧(به کار بندند  يوير -يقلب

زان دانش و يدهد که م ميبر متون نشان  يمرور
ا  يات احيان آموزش  عمليمهارت کسب شده در جر

ابد ي ميکاهش  يدار يطور معن هپس از گذشت زمان ب
دانش و  يزان ماندگاريش ميافزابراي  و) ١٠و ٩(

ه، يپا يوير -يقلب يايات احيمهارت انجام عمل
 ياه دوره يموجود و برگزار يها تميالگور يساز ساده

رسد  ينظر م هب. شوند ميه يمداوم توص يآموزش
م يتر مفاه آسان يريادگيموجب  ها تميالگور يساز ساده

 يريثأها ت مهارت ياما در ماندگار ،گردد يو اصول م
که  يمداوم در صورت يها که آموزش يدر حال ؛ندارد

ار اثر يو اجرا شوند نه تنها بس يطراح يطور مناسب هب

ز مقرون به ينه نينظر زمان و هزبخش بوده بلکه از 
  ).١١-١٥( باشند  ميصرفه 

موفقيت و  زانيبررسي م مورد در زينران يدر ا
 يا و اثربخشياح اتيعمل برايند بر مؤثر عوامل برخي از

مطالعه ن يچند ريويـ  قلبي آموزش احياي يها روش
 متون، وسيع مرور رد اما ،)١٦-١٩( است گرفته صورت
شد كه در درازمدت ميزان ماندگاري ن يافت اي مطالعه

 .مهارت و عملكرد افراد را مورد بررسي قرار داده باشد
كه تأثير  شود مي احساس ضرورت اين بنابراين،

هاي بازآموزي بر ميزان مهارت عملكردي افراد  دوره
. گيرند قرار بررسي آموزش ديده در طوالني مدت مورد

گزاري يک ثير برأبررسي تبا هدف  اين پژوهش،لذا 
کوتاه مدت بازآموزي بر ميزان ماندگاري مهارت  ةدور

کارشناسي  ريوي در دانشجويان -قلبي يانجام احيا
   .استانجام شده پيوسته پرستاري سال چهارم 

  ها وشر
کساله از ي ةک دوري يدر ط يمه تجربين ةک مطالعي

            . انجام شد ١٣٨٨تا خرداد  ١٣٨٧خرداد 
سال  يوسته پرستاريپ يان کارشناسيدانشجوتمامي 
     ييو ماما يپرستار ةدانشکد )نفر ٤٨( چهارم

ن پژوهش شرکت يراز در ايش) س( حضرت فاطمه
سال چهارم  يان پرستاريل انتخاب دانشجويدل. کردند

 يورزکار ةحضور فعال آنان در برناممطالعه ن يا يبرا
، اتفاقات، يجراح و يت داخليفور يها بخش در

با  مکرر ةمواجه واب قلب و اعص ةژيو يها بخش
 يها در بخش يوير -يست قلبيچون ا يط پر تنشيشرا
با توجه به اهداف بخصوص که  ؛بوده است فوق

 يرود که در اجرا ميانتظار  مربوطه از آنان يآموزش
ار ورود به يمع .ات فوق شرکت فعال داشته باشنديعمل

ا يآموزش اح يها شرکت در دوره ةنداشتن سابق ،مطالعه
 يآور جمع. شرکت در مطالعه بودبراي شان يل ايو تما
 قبل، :مرحله انجام شد سهپژوهش در  يها داده

قبل از شروع  .هيک سال بعد از آموزش اوليبالفاصله و 



حميده رئيسي، كامليا ترابي زاده، ناهيد مأكوالتي 
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ان شرکت کننده يدانشجوهمة از  يآموزش ةبرنام
 يايات احيکامل عمل ةقيدق ٢خواسته شد تا به مدت 

عملکرد  وهند مانکن انجام د يرو را بر يوير -يقلب
مشاهده عملکرد توسط  ةبا استفاده از برگ انآن

 .شد يده و نمره يصورت جداگانه بررس هپژوهشگران ب
 ياياح يآموزش ةان در برناميدانشجو تمامي سپس

ن يساعته بر اساس آخر ٤ه يپا يوير -يقلب
شده انجمن قلب  يدستورالعمل استاندارد بازنگر

آموزش  .کردندشرکت  )٢٠( ٢٠٠٥کا در سال يآمر
و همراه با  يصورت سخنران هتوسط پژوهشگران ب

 -يست قلبيلم مربوطه در رابطه با ايف و ريش تصاوينما
 ةات ارائه شد و در مرحليه حفظ حيو اقدامات پا يوير

بر اساس دستورالعمل  يوير -يقلب يايات احيدوم عمل
ا ساخت يمانکن اح يمذکور توسط پژوهشگران بر رو

سوم  ةدر مرحل. نروژ انجام شد  Laerdalشرکت 
و تحت  ندم شدينفره تقس ٨ يها ان به گروهيدانشجو

پژوهشگران مراحل گام به گام  ينظارت و همراه
و  ندن کرديهمان مانکن تمر يا را بر رويات احيعمل

شرکت اينكه همة پس از . دياشکاالت مربوطه رفع گرد
ان از آن مجدداًبه اندازة كافي تمرين كردند،  کنندگان

شامل چهار (کامل  ةقيدق ٢واسته شد تا به مدت خ
 ا را بريمراحل اح) نهيه و فشردن قفسه سيکل تهويس

عملکرد  انجام دهند و يصورت انفراد همانکن ب يرو
عملکرد توسط  ةمشاهد ةبا استفاده از برگان آن

. شد يده و نمره يصورت جداگانه بررس هپژوهشگران ب
ن دستورالعمل ياساس آخر عملکرد بر ةمشاهد ةبرگ

در سال کا يشده انجمن قلب آمر ياستاندارد بازنگر
 ييو روا ه شدهيتوسط پژوهشگران ته )٢٠( ٢٠٠٥

 ييو ماما يپرستار ةد دانشکديآن توسط اسات يعلم
بين  ييايآن به روش پا ييايپا و) س(حضرت فاطمه 

سپس  ؛)=۸۵/۰r( د قرار گرفتييأنمره دهندگان مورد ت
کارت  يان خواسته شد تا با انتخاب تصادفيجواز دانش
نفره  ٢٤ک جعبه در دو گروه ياز درون  ٢ا ي ١ ةشمار
به عنوان  ١گروه  يطور تصادف هب مجدداً م شوند ويتقس

عنوان گروه کنترل توسط  هب ٢ش و گروه يگروه آزما
در  ١شش ماه بعد، گروه . پژوهشگران انتخاب شدند

رکت کرد و با قرار ساعته ش ٢ يآموزش ةک برنامي
نفره تحت نظارت پژوهشگران  ٦ يها گرفتن در گروه

 يا را بر رويکامل مراحل اح ةقيدق ٢ به مدت مجدداً
ن کار يدر ح يديهمان مانکن انجام دادند و نکات کل

 . شد يادآوري

تمامي از  يرسم آموزشن يکسال بعد از اولي
 ياياح ياريشرکت در آزمون اختبراي ان يدانشجو

 ييآزمون نها. دعوت به عمل آمد يوير -يقلب
شده  ياز قبل طراح يويک سناريان بر اساس يدانشجو

 يست قلبيا ةک صحنيو شامل ين سناريا. انجام گرفت
ابان بود و بعد از يدر خ) ساله ٤٥(انسال يک مرد ميدر 

شد تا  يخواسته م يورود دانشجو به سالن امتحان، از و
ر يمانکن غ. کند اجرا نکنما ياقدامات مناسب را بر رو

از هر دانشجو . پاسخگو، بدون تنفس و بدون نبض بود
 يوير -يقلب يايتم کامل احيرفت تا الگور يانتظار م

ه دهان به دهان يکل تهويس ٤( قهيدق ٢ه را به مدت يپا
 يموارد بررس. انجام دهد) نهيس ةو فشردن قفس

اطراف  يبررس(صحنه  يمنيا يبررس: شامل) مورد١١(
سطح  ي، بررس)ين خطرات احتمالييتع به منظور

مصدوم، درخواست کمک، باز کردن راه  ياريهوش
تنفس،  يچانه باال، بررس -به روش سرعقب ييهوا

    نه يس ةثر قفسؤد، فشردن مينبض کاروت يبررس
، انجام )متر يسانت ٤-٥قه با عمق يبار در دق ١٠٠-١٢٠(

نه يس ةن قفسن رفتييباال و پا(ثرؤدهان به دهان م ةيتهو
ه به فشردن يو نسبت تهو) يس يس ٨٠٠-١٢٠٠با حجم 

 ةموارد با استفاده از برگ تمام. بودند) ٢: ٣٠( نهيس ةقفس
توسط پژوهشگران و به صورت جدا از  اي مشاهده

هر  يگذار نمره. شدند يو نمره ده يگر بررسيکدي
صورت  ٠=و انجام نداد ١=صورت انجام داد همهارت ب

 ١١ يکل دانشجو بر مبنا ةب نمريترتن يو بد گرفت
 ٠ن يست بيل کل چک ةنمر ةدامن. ديمحاسبه و ثبت گرد
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ها در  ن نمرات مهارت گروهيانگيو م ر بوديمتغ ١١ تا
 در .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز يمحاسبات آمار

ا ياطالعات از همان مانکن اح يآور مراحل جمعتمامي 
ه و يتجز. شد استفاده نروژ  Laerdalساخت شرکت 

 SPSSافزار  با استفاده از نرم ها داده يل آماريتحل
ن يانگيم ةسيمقا يمستقل برا tو آزمون  ٥/١١نسخه 

 سطح معني داري ازمون. دو گروه انجام شدنمرات 
P<0.05 در نظر گرفته شد .  

   ها يافته
ان شرکت کننده در ينفر دانشجو ٤٨از مجموع 

شرکت در  ةتجربل داشتن يدل هک نفر بي ،مطالعه
 ٢٤از . کسال گذشته حذف شديا در طول يات احيعمل

پسر و  يدانشجو %)٥/١٢( نفر ٣ش، ينفر گروه آزما
سال و از ٢٣ ± ٢ ين سنيانگيمبا  %)٥/٨٧( ه دختريبق

 %)٦/٨٢( نفر١٩و  %)٤/١٧(پسر ٤نفر گروه کنترل  ٢٣
   .بودند  ٢٢ ± ٣ ين سنيانگيدختر با م

د آن است  که  هر يؤم هشپژوحاصل از  يها افتهي
را در آزمون  يدار يمستقل، اختالف معن tچند آزمون 

 بالفاصله بعد از آموزش در دو گروه نشان ندادقبل و 
)t= -1.7   ,p= 0/09(کسال ين نمرات آزمون ياما ب ؛

 مشاهده شد يدار يگروه تفاوت معن دو بعد در
)t=8.5 , p= 0.00 . (ش يکه گروه آزما ين معنيبد

شش ماه بعد شرکت  يدر دوره کوتاه مدت بازآموز که
كسب كرده  يها نمرات باالتر کرده بود در انجام مهارت

  ). ١ ةجدول شمار( بودند

مختلف  يها مهارت انجامح يتعداد موارد صح
ش و کنترل يدر دو گروه آزما يوير -يقلب ياياح
نشان داده  ٢ ةکسال بعد از آموزش در جدول شماري

در رابطه با انجام  انگر آن است کهيب ها تهافي. شده است
صحنه، درخواست کمک، باز  يمنيا يپنج مهارت بررس

چانه باال، عمق  -به روش سرعقب ييکردن راه هوا
ن ييو باال و پا) متريسانت ٤-٥(نه يثر فشردن قفسه سؤم

ن دو گروه تفاوت ينه بيقفسه س ةرفتن قابل مشاهد
  .)p=0.001( دار بود يمعن

  بحث 
دانش و نکه يبا توجه به ان مطالعه نشان داد که يا

ا در يات احيدر انجام عمل يان پرستاريمهارت دانشجو
 يبرگزار ،ابدي ميکاهش  يدار يطول زمان بطور معن

ت يو تثب يتواند باعث ماندگار مي يبازآموز يها دوره
انجام  يستگيشا .ا در آنان گرددياح ياساس يها مهارت

 يدر بقا ياتيح يرستاران عاملا توسط پيات احيعمل
ن يقات در اياست و تحق يست قلبيماران پس از ايب

ت ارائه خدمات يفيتواند در باال بردن ک مينه يزم
بر  يمرور .داشته باشد ييسزا هنقش ب يپرستار
دهد که مقاالت  يمعتبر نشان م ياطالعات يها بانک
ا در يمهارت انجام اح يدر رابطه با بررس يمتعدد
 انده است و اکثر آنيبه چاپ رس يان پرستاريجودانش
از  يان پرستارين موضوع توافق داشتند که دانشجويبر ا

کنند و  ميف عمل يا ضعيات احينظر مهارت انجام عمل
پس از شرکت در ان دانش و مهارت آن يزان ماندگاريم

در ). ٢١-٢٥( ار اندک استيبس يآموزش يها دوره
ا در يات احينجام عملزان دانش و مهارت ايم يبررس

وعملکرد آنان ده هفته پس  ي، اگاهيان پرستاريدانشجو
کاهش  يريطور چشمگ هب يآموزش ةبرنام ياز برگزار

ر يثأت يبا هدف بررس گريد اي در مطالعه ).۲۶( افته بودي
دار پرستاران يپا يريادگيبر  اياح يآموزش يها کارگاه

حداقل  اياح يآموزش يها برنامه تکرار بر ضرورت زين
را مشاهده شد يز ،د شده استيکأکبار تيماه هر شش 

کنندگان نه تنها از  ن مدت شرکتيکه بعد از گذشت ا
 يها از مهارت يدانش روز فاصله گرفته بلکه برخ

   ). ۱۹( ز فراموش کرده بودنديکسب شده را ن
  

در پنج مورد آزمون نشان داد که  يل درونيتحل
مک، باز کردن راه صحنه، درخواست ک يمنيا يبررس
ثر قفسه ؤچانه باال، فشردن م -عقب به روش سر ييهوا
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 يمعن يها ثر تفاوتؤدهان به دهان م ةينه و تهويس
  . ده شدين دو گروه ديب يدار

گروه  انيدانشجو) %٧٢(ت يکه اكثر يدر حال
) %٦٥( اغلبکردند،  يصحنه را بررس يمنيش ايآزما

ا را يات احيلن بخش از عميان گروه کنترل ايدانشجو
 نشان داده شد که يمشابه ةدر مطالع. فراموش کردند

براي را  آنانا يآموزش اح يها شرکت افراد در دوره
بر  يوير -يست قلبيماران دچار ايکمک کردن به ب

ط پر تنش انجام يدر شرا يختگين برانگيزاند و ايانگ مي
در  يمنيبه ا يتوجه يتواند منجر به ب ميا در صحنه ياح

از کارکنان  ياريبساز آنجا که   ).٢٧(صحنه گردد 
 يمارستانيط خارج بيدر شرا يمراقبت بهداشت اي حرفه

کار خواهند کرد که  ير قابل کنترليغ يها طيو در مح
مخاطرات از  يعيف وسيرا در معرض مواجهه با طان آن

تواند منجر  مي يفرد يمنيبه ا يتوجه بي ،دهد ميقرار 
ک يل يمرگ امدادگر و تبد يا حتي يبه صدمات جد

 يمنيابر  يستيلذا با .مصدوم به دو مصدوم شود
ات ين نکته در عمليتر ن و مهمياولعنوان ه ب امدادگر

  .گردد يشتريد بيکأت يوير - يقلب ياياح

ات يگر از مراحل مهم عمليد يکيدرخواست کمک 
ان يدانشجو )%٨٣(ت يکه اكثر يدر حال. باشد ميا ياح

کمک  درخواستکار  ين اجرايش در حيگروه آزما
ن مورد را يان گروه کنترل ايدانشجو% ٢١ فقط ،کردند
از به يده شد که نيد يمشابه ةمطالعدر .ند كردذکر 

 يا ضروريات احين مرحله از عمليمکرر ا يادآوري
در مراحل ن درخواست کمک يب رايز ،رسد مينظر  هب

 يکمک يروهايدن نيسرعت رس ،ايات احيعمل ييابتدا
 -يست قلبيماران پس از ايب يزان بقايو م اي حرفه

 ياريبس در ).٢٨و٢٩( ده شديد يدار يارتباط معن يوير
ژه در بزرگساالن، يو هب يوير -يست قلبياز موارد ا

ات چون يحفظ ح ةشرفتيپ يها استفاده ازروش
ز يو تجو يون بطنيالسيبريالتور در زمان بروز فيبريدف

ه يت انجام اقدامات پايد بر اهمد مجديکأداروها ضمن ت

لذا  ؛باشد مي يت قلبيات  تنها راه برگشت فعاليحفظ ح
ا يات احيعمل ييدرخواست کمک در مراحل ابتدا

با  اي حرفه يکمک يروهايدن نيتواند سرعت رس يم
   .زات الزم را به حداقل برسانديتجه

 -روش سرعقب به ييدر رابطه با بازکردن راه هوا
ان گروه کنترل در مقابل يدانشجو %)٥٨(ثر چانه باال، اك

 يدرسته ن مهارت را بيش ايان گروه آزمايدانشجو% ١٣
ز ين )٢٠٠٨(ک يفرکووپژوهش  ةجينت. انجام ندادند

 يح مانورهايانجام صح يان براينشان داد که دانشجو
 يشترين بياز به تکرار و تمرين ييباز کردن راه هوا

 ياز مانورها يکي ييبازکردن راه هوا. )٣٠(داشتند 
شتر موارد يدر ب. باشد ميثر ؤم ةيدر انجام تهو ياساس

ح از يروش صحه چانه باال ب -انجام مانور سرعقب
 ةيو تهو كند مي يريتوسط زبان جلوگ ييانسداد راه هوا

  .سازد ميمناسب را ممکن 

 ياين مهارت احيتر نه مهميس ةثر قفسؤفشردن م
 ينه با سرعت کافيس ةفشردن قفس .است يوير -يقلب

 ةيتغذبراي  يان خون کافيتواند جر يثر مؤو عمق م
. ش دهديو شانس بقا را افزا ندفراهم ک يخوب ه مغز را ب

 ثرؤن پژوهش نشان داد که در رابطه با  عمق ميج اينتا
ده يد يدار ينه در دو گروه تفاوت معنيس ةفشردن قفس

 نه در دو گروهيس ةثر فشردن قفسؤاما سرعت م ،شد
افت ) ۲۰۰۲( نيچمبرل ةدر مطالع .نداشت يتفاوت

عمق و ( نهيس ةثر قفسؤر مهارت فشردن ميچشمگ
با . )٢٢( ماه پس از آموزش گزارش شد٦)  سرعت

 آموزشكه رسد  ينظر مه ق بين تحقيج ايتوجه به  نتا
 يدارا يها خصوص با استفاده از مانکنه ن مهارت بيا

داشته  يمثبتر يثأش در بهبود عملکرد تيصفحه نما
 يفراوان و بروز خستگ يل صرف انرژيدله باما  ،باشد
نه با سرعت مورد يس ةفشردن قفسدنبال ه ب هنگامزود 
  . استت يار حائز اهميتکرار بس ن ويتمر، انتظار

دهان به  ةيحاضر در خصوص انجام تهو ةدر مطالع
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ن يب )نهيس ةن رفتن قفسييهمراه با باال و پا( ثرؤدهان م
در مطالعات  .ده شديد يدار يتفاوت معن دو گروه

دهان به  ةيانجام تهو يل افراد برايعدم تما يمتعدد
 يتين علل ناکفايتر ها مهم يماريترس از انتقال ب دهان و

) ٣١( مختلف ذکر شده است يها ن مهارت در گروهيا
 ةيت تهويمناسب در خصوص اهم يا دورهآموزش  و
، بدن ياتيح يها ارگاناز يژن مورد نين اکسيمأثر در تؤم

د بر يکأو ت ين کافيتمر ،مهارت يح اجرايروش صح
ل يش تمايدر افزا يتنفس يل حفاظتياستفاده از وسا

  .گردد ميار موثر واقع يافراد و بهبود عملکرد بس

که کاربرد  ،ن پژوهشيا يها تياز جمله محدود
 يسازد، انجام پژوهش بر رو ميآن را محدود  يها افتهي

 ؛بودسال چهارم  يان پرستاريدانشجوو فقط  کم ةنمون
هم  گرياز طرف د .نکه اغلب آنان دختر بودنديضمن ا

هر دو گروه توسط  عملکرد يبررسآموزش و هم 
تواند موجب  مين امر يپژوهشگران انجام شد که ا

ه يتوصن يبنابرا. ق گردديج تحقيدر نتا يريسوگ
و  باالتر ةگر با حجم نمونيد يها پژوهشگردد  يم

 گردد يانجام شود و سعمتفاوت  يآموزش يها گروهدر

م يت ياعضا از ريغ يگريها توسط افراد د آموزش گروه
تر  ميج  قابل تعميرد تا بتوان نتايصورت گ يپژوهش

 يها افتهيبا توجه به  .دست آورد هب يتر يوکاربرد
گردد که در رابطه با آموزش  ميه يپژوهش توص

 -يست قلبيط پرتنش ايا که در شراياح يها مهارت
ر يامکان پذ عمالً يمار واقعيب يو بر رو يوير
جاد يان ايدانشجو يبرا ياديباشد و استرس ز مين

ط يکوتاه مدت در شرا اي دوره يها کند از آموزش مي
استفاده مختلف  ينيبال يها يو در کارآموزکنترل شده 

   .شود

  يريگ جهينت

ان يدانشجو ا دريات احيدانش و مهارت انجام عمل
کاهش  يدار يطور معن هدر طول زمان ب يپرستار

اما  ؛است ريع و اجتناب ناپذيشا يابد که البته امري مي
 يان پرستاريدر دانشجو مجدد يآموزش ةدور يبرگزار

 يش ماندگاريراز باعث افزايش يدانشگاه علوم پزشک
مناسب  ين طراحيبنابرا. ديا گردياح يها مهارت

 درتواند  ينه ميمدت و کم هز  کوتاه يبازآموز يها رهود
ثر واقع ؤم اريبس ياساس يها ت مهارتيو تثب يماندگار

در  يل کم بودن شواهد پژوهشيدله ن بيهمچن. شود
 .گردد ميشنهاد يشتر پينه انجام مطالعات بين زميا

  يتشكر و قدردان

 يدانند كه از همكار ميسندگان برخود الزم ينو
 ينيبال يها رگاه مهارتکا نو مسئوال انيدانشجو
 رازيش) س(حضرت فاطمه  ييو ماما يپرستار ةدانشکد

 . ندينما يمانه تشكر و قدردانيق صمين تحقيدر انجام ا
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 ضمائم 

ش و يدر دو گروه آزما يوير -يقلب يايار نمرات آزمون مهارت انجام احين و انحراف معيانگيم ةسيمقا: ١شمارة جدول 
  سال بعد از آموزشکيکنترل بالفاصله و 

 گروه آزمون 

 t p گروه کنترل شيگروه آزما

آزمون بالفاصله 
 بعد 

٠.٠٩ -١.٧ ٩.٣ ± ١.٧ ٨.٣ ± ١.٥ 

کسال يآزمون 
 بعد 

٠.٠٠ ٨.٥ ٣.١  ±  ١.٨ ٥.٧ ±٠.٩ 

  
  
  

ه آزمايش و ريوي در دو گرو -قلبي يهاي مختلف احيا موارد صحيح انجام مهارت فراواني تعداد ةمقايس: ٢ شمارة جدول
   کنترل يکسال بعد از آموزش

 

  

ف
ردي

 

  
  

 ها مهارت

 گروه

  )٢٤(گروه آزمايش
  

  )٢٣(گروه کنترل
 

 داري معني

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 ٠٠١/٠  ٧١ ١٤  ٩٢  ٢٢ بررسي ايمني صحنه   ١

 N.S ۹۱ ٢١ ۱۰۰ ٢٤  هوشياري مصدوم بررسي سطح ٢

 ٠٠٢/٠  ٦٥ ١٥  ١٠٠ ٢٤ درخواست کمک   ٣

 ٠١/٠  ٥٦ ١٣  ٩٢ ٢٢ چانه باال  -باز کردن راه هوايي به روش سرعقب  ٤

 N.S ٩١ ٢١  ١٠٠ ٢٤   بررسي تنفس  ٥

 N.S ٧٤ ١٧  ٧٥ ١٨ بررسي نبض کاروتيد   ٦

 ٠٠١/٠  ٤٨ ١١  ٨٣ ٢٠ ) سانتيمتر ٤-٥( ثر قفسه سينهؤعمق م  ٧

   ثر فشردن قفسه سينهؤسرعت م  ٨
 ) بار در دقيقه ١٠٠-١٢٠(

٣٩ ٩  ٤٢ ١٠ N.S 

 ٠٠١/٠  ٥٢ ١٢  ٧٥ ١٨ سينه  ةقفس ةباال و پايين رفتن قابل مشاهد  ٩

 N.S ٤٣ ١٠  ٥٠ ١٢ ) سي سي ٨٠٠-١٢٠٠( ثرؤحجم م  ١٠

 N.S ١٠٠ ٢٣  ١٠٠ ٢٤ سينه  ةنسبت تهويه به فشردن قفس  ١١
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