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مقدمه

دوره سیزدهم شماره ششم

ببرند ( .)2با توجه به این که دانشجویان رشتههای پرستاری و

ایست قلبی -ریوی به توقف ناگهانی برونده قلبی گفته

پزشکی نقش برجستهای را در عملیات احیای قلبی -ریوی ایفا

میشود و شامل اقداماتی است که به منظور برقراری گردش

میکنند ،لزوم آموزش و به دست آوردن مهارتها در طی

خون و تهویه ریوی برای بازگرداندن عملکرد دو عضو حیاتی
یعنی قلب و ریه در هنگام ایست قلبی انجام میشود و هدف
از انجام این اقدامات ،حفظ جریان خون مغز میباشد (.)2
ایست قلبی -ریوی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در

دورههای مختلف آموزش احیای قلبی -ریوی برای این افراد از
اهمیت باالیی برخوردار است و الزمه موفقیت در عملیات
احیا ،به دست آوردن مهارت کافی ،افزایش میزان دانش و
آگاهی میباشد (.)3 ،5

سراسر دنیا است و ساالنه تعداد زیادی از افراد در ایاالت

سطوح موفقیت در انجام عملیات احیا ،ارتباط مستقیمی با

متحده آمریکا و اروپا به دلیل ایست قلبی -ریوی جان خود را

دانش و مهارت افراد تیم دارد و هرچه میزان این دو سطح

از دست میدهند (.)1

افزایش یابد ،کمیت و کیفیت عملیات احیا نیز افزایش پیدا

عملیات احیا برای پیشگیری از آسیب مغزی پس از ایست

میکند ( .)21پژوهشگران بر این باور هستند که هر آموزشی

قلبی باید به سرعت انجام شود .فاصله زمانی بین شروع مرگ

منجر به یاد گیری میشود ،اما میزان درک و پایداری یادگیری

بالینی تا ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت در سلولهای مغز را

در روشهای مختلف آموزشی متفاوت است .بخش عظیمی از

زمان طالیی احیای قلبی -ریوی مینامند که این زمان در

پژوهشهای  91سال اخیر نیز به بررسی اثربخشی برنامههای

حدود  2-6دقیقه میباشد .با توجه به کوتاه بودن زمان طالیی،

آموزشی مختلف در زمینه ایجاد یادگیری پایدار پرداختهاند

عدم اطالعات و مهارت کافی در مراحل احیا ،منجر به از دست

( .)22دانشجویان با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند

رفتن جان انسانها میشود؛ در حالی که با چند ساعت آموزش

مانکنها و مدلهای آناتومیکی ،قادر خواهند بود تا قبل از

تئوری و عملی احیا ،میتوان از این اتفاق پیشگیری نمود

ورود به محیطهای واقعی و با تمرین و تکرار ،مهارتهای

( .)2 ،1با این وجود ،آموزش تئوری و عملی احیای قلبی-

صحیحی را کسب نمایند (.)21

ریوی در طرح دروس گروه پرستاری به خوبی مشخص نشده
است و پرستاران نیز هر کدام سطوح متفاوتی از آگاهی و
مهارت را در این زمینه دارند ( Preusch .)2و همکاران در
پژوهش خود گزارش کردند که آگاهی پرستاران از پروتکل

شبیهسازی یکی از روش تدریس منحصر به فرد برای
آموزش عملیات احیای قلبی -ریوی و از جمله تکنیکهای
فعال یادگیری به شمار میرود ( .)21یادگیری زمانی مؤثرتر
است که بر پایه تجربی شخصی فرد باشد ( .)22شبیهسازی

احیا اندک و در نتیجه ،آگاهی و مهارت آنها نیز کم است.

باعث میشود که دانشجویان در یادگیری شرکت نمایند و

بنابراین ،ضرورت آموزش عملیات احیای قلبی -ریوی را امری

مهارتهای حل مسأله ،تفکر انتقادی ،استدالل بالینی و اعتماد

مهم تلقی نمودند (.)9

به نفس در آنان تقویت گردد ( .)29انجمن ملی پرستاران

شورای احیای اروپا در دستورالعملی در سال  ،1121اهمیت

آمریکا در سال  1111نیز شبیهسازی را راهی برای افزایش

تعلیم و آموزش صحیح احیا را بیان نمود ( .)6پرستاران و

تفکر انتقادی و آماده کردن پرستاران برای انجام وظیفه در

پزشکان و سایر کارکنان بهداشتی نخستین افرادی هستند که در

محیطهای بالین دانسته است ( .)26بنابراین ،پژوهشگران

موقع ایست قلبی -ریوی بر بالین بیمار حاضر میشوند.

تصمیم گرفتند تا پژوهشی را با هدف تأثیر آموزش به روش

بنابراین ،باید اصول احیای قلبی -ریوی به آنها آموزش داده

شبیهسازی بر میزان آگاهی و مهارت دانشجویان رشته پرستاری

شود و آنان نیز سطح آگاهی و مهارت خود را در این زمینه باال

در احیای قلبی -ریوی انجام دهند.
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بنان شریفی و همکار

تأثیر آموزش به روش شبیهسازی بر...

ارایه و به صورت عملی روی مانکن اجرا شد .پس از اتمام

روش کار
مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی از نوع مطالعات

کارگاه ،دوباره سؤاالت در اختیار نمونهها قرار گرفت .نحوه

پیشآزمون و پسآزمون بود و در سال  2159انجام شد .جهت

امتیازدهی پاسخها به این صورت بود که به هر پاسخ صحیح،

جمعآوری اطالعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته با  11سؤال
چهار گزینهای که  21سؤال آن مربوط به آگاهی و  21سؤال آن
نیز مربوط به مهارت بود ،استفاده شد .پرسشنامه در اختیار

امتیاز یک و به هر پاسخ غلط ،امتیاز صفر داده شد .حداکثر امتیاز
به دست آمده  11و حداقل آن صفر بود.

دادههای حاصل شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی

اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار داده شد و پس از اصالحاتی

و آزمونهای آماری  Paired tو  ANOVAدر نرمافزار

که توسط آنان صورت گرفت ،روایی آن تأیید گردید.

نسخه  )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 25مورد تجزیه

برای بررسی پایایی پرسشنامه ،ابتدا یک پیشنمونه

و تحلیل قرار

SPSS

گرفت.

انتخاب شد و پرسشنامهها در اختیار نمونهها قرار گرفت و با
محاسبه ضریب  ،Cronbachs alphaپایایی پرسشنامه

یافتهها

بررسی گردید و سؤاالتی که باعث کاهش پایایی میشد ،از

بر اساس دادههای جمعآوری شده از  11شرکت کننده

مجموعه سؤاالت حذف شد و در نهایت ،سؤاالتی که ضریب

پژوهش 61 ،درصد را مردان و  21درصد را زنان تشکیل دادند.

 Cronbachs alphaآنها باالتر از  1/21بود ،باقی ماند .سپس

میانگین سنی نمونهها  11/11 ± 1/29سال بود .بر اساس

نمونه اصلی تحقیق جمعآوری شد و پرسشنامهها در اختیار

یافتهها ،تفاوت آماری معنیداری بین نمرات قبل و بعد از

آنها قرار گرفت و ضریب  Cronbachs alphaنهایی  1/32به

آزمون در حیطه آگاهی مشاهده شد (( )P = 1/111جدول .)2

دست آمد و به دلیل این که از  1/21باالتر بود ،پایایی
پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردید.

از آنجایی که نمونهها از لحاظ مشخصات دموگرافیک به
جز جنسیت تا حدودی مشابه یکدیگر بودند ،جنسیت نیز

با هماهنگی انجمن پرستاری دانشگاه ،کارگاهی یک روزه

میتواند یکی از متغیرهای دموگرافیک تأثیرگذار بر نتایج

برگزار شد .قبل از ارایه محتوای آموزشی ،جهت تعیین میزان

مطالعه باشد که از جمله یافتههای به دست آمده از پژوهش،

آگاهی و مهارت نمونهها ،آزمون تئوری و عملی در خصوص

ارتباط بین جنسیت با نمرات آزمون بود.

احیای قلبی -ریوی به عمل آمد .سپس پرسشنامهها در اختیار

مطابق با یافتهها ،نمرات هر دو جنس قبل از انجام آموزش تا

مشارکت کنندگان قرار گرفت و مباحثی در مورد تعریف ایست

حدودی یکسان بود ،اما بعد از اجرای آزمون ،جنس مذکر نسبت

قلبی و احیای قلبی -ریوی پایه ،علل ایست قلبی -ریوی ،راههای

به مؤنث در حیطه مهارت امتیاز بیشتری را به خود اختصاص

پیشگیری از آن و نحوه احیای قلبی -ریوی پایه به صورت تئوری

داد؛ اگرچه این میزان از لحاظ آماری معنیدار نبود (جدول .)1

جدول  :2میانگین نمرات حیطه آگاهی و مهارت در مراحل پیشآزمون و پسآزمون

726

نوع آزمون

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

P

پیشآزمون آگاهی

11

21/91 ± 1/26

1/111

پسآزمون آِگاهی

11

22/61 ± 1/23

پیشآزمون مهارت

11

22/91 ± 2/22

پسآزمون مهارت

11

23/22 ± 1/22

-
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
جدول  :1ارتباط بین جنسیت و نمرات آگاهی و مهارت در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
آزمون

مرد

زن

پیشآزمون آگاهی

21/91

21/26

پسآزمون آگاهی

23/19

22/22

P

آزمون
پیشآزمون مهارت

1/923

بحث و نتیجهگیری

پسآزمون مهارت

مرد
22/29
25/51

زن

P

22/12
22/19

1/113

نتایج پژوهش حاضر نیز افزایش مهارت دانشجویان بعد از

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شبیهسازی در افزایش

آموزش احیای قلبی -ریوی با استفاده از شبیهسازی را نشان

مهارت و آگاهی نمونهها تأثیر بسیار خوبی داشته است؛ به

داد Swamy .و همکاران در بررسی تأثیر مانکن در آموزش

طوری که در چندین مطالعه انجام شده در این زمینه نیز

مهارتهای بالینی دانشجویان پزشکی ،به این نتیجه رسیدند که

میتوان این نتیجه را مشاهده کرد .نجات یک مددجو دچار

استفاده از شبیهسازی ،باعث رویکرد یادگیری یکپارچه و

ایست قلبی -ریوی در صورتی امکانپذیر است که افراد حاضر

افزایش اعتماد به نفس در دانشجویان میشود و دیدگاه کامالً

در کنار وی از دانش و آگاهی کافی در ارتباط با اصول احیای

مثبتی را در آنان پدید میآورد ( .)12مطالعه  Paigeو همکاران

قلبی -ریوی برخوردار باشند و به همین دلیل آموزش اصول
احیای قلبی -ریوی ،یکی از واجبات پزشکی به شمار میرود و
به عنوان مهمترین موضوع در فوریتهای پزشکی مطرح

نیز با موضوع ترویج یادگیری در آموزش مبتنی بر شبیهسازی
انجام گرفت .آنان نتیجهگیری کردند که با استفاده از
شبیهسازی ،فرصتهای یادگیری ،اعتماد به نفس و استاندارد

میباشد ( .)2نتایج پژوهش حاضر ،افزایش دانش و آگاهی

عمل در کار بالین افزایش مییابد ( .)11از طرف دیگر ،نتایج

دانشجویان بعد از آموزش احیای قلبی -ریوی با استفاده از

پژوهش  Hoadleyکه بر روی اثرات شبیهسازی صورت

شبیهسازی را نشان داد .حقانی و همکاران نیز در مطالعه خود

گرفت ،هیچ تفاوتی را در میزان خودکارامدی یادگیری احیای

به تأثیر مثبت استفاده از شبیهسازی بر افزایش سطح دانش و

قلبی -ریوی پیشرفته نشان نداد ( )11که با نتایج مطالعه حاضر

توانایی تشخیص مشکالت بیماران ،تفکر انتقادی و

همخوانی نداشت .دلیل این تفاوت را میتوان در نوع

خودمحوری اشاره نمودند ( .)22همچنین ،یافتههای تحقیق

نمونههای پژوهش مذکور ( )11با مطالعه حاضر دانست.

 Madhavanprabhakaranو همکاران حاکی از آن بود که با

متغیر مورد پژوهش بعدی ،تأثیر جنسیت بر روی اثر

استفاده از شبیهسازی ،سطح دانش و آگاهی دانشجویان افزایش

شبیهسازی در آموزش بود؛ به طوری که در مطالعه حاضر،

مییابد (.)23

جنسیت با میزان آگاهی و مهارت رابطه مستقیمی داشت،

متغیر بعدی مورد پژوهش ،تأثیر شبیهسازی بر مهارت بود.

اگرچه از لحاظ آماری معنیدار نبود .نتایج تحقیق انتظاری و

نتایج مطالعه  McGaghieو همکاران نیز که به صورت تحلیل

همکاران نشان داد که آگاهی و مهارت در بین دستیاران مرد

کیفی و نقد و بررسی در آموزش پزشکی و بررسی

بسیار بیشتر است ( .)12همچنین ،نتایج پژوهش احمدی و

گزارشهای پژوهشی انجام شد ،گزارش کرد که آموزش مبتنی

همکاران نیز حاکی از آن بود که جنسیت (مرد) با عملکرد

بر شبیهسازی ،موجب افزایش سطح مهارت ،یادگیری بهتر،

رابطه مستقیمی دارد (.)19

بهبود شیوههای مراقبتی از بیمار و کاهش عوارض جانبی شده

نتیجهگیری

است ( .)25در شبیهسازی تالش بر این است که شرایط

از مطالعه حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که با توجه به

آموزشی آنقدر به واقعیت محیط نزدیک باشد که باعث درک
بهتر دانشجو از محیط واقعی و نمایش فرایندها شود (.)11

اهمیت داشتن اطالعات و مهارت کافی در کلیه مراحل احیا،
شبیهسازی میتواند کمک مؤثری در این زمینه نماید و از
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بنان شریفی و همکار

...تأثیر آموزش به روش شبیهسازی بر

سپاسگزاری

آنجایی که پرستاران نخستین افراد در انجام عملیات احیای

بدینوسیله از مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس

 مدیران و برنامهریزان پرستاری، ریوی هستند؛ در نتیجه-قلبی

 دانشجویان رشته پرستاری که،و انجمن پرستاری و همچنین

باید برای ترویج این روش تالش بیشتری نمایند و به اهمیت

 صمیمانه تشکر و،در انجام این پژوهش همکاری نمودند

 ریوی در واحدهای درسی بیشتر-انجام صحیح احیای قلبی

.قدردانی به عمل میآید

 هرچند برای تأثیر بهتر این روش توصیه میشود.پرداخته شود
مطالعات جامعتری با حجم نمونه گستردهتری در این زمینه
.انجام گیرد
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Background & Objective: Providing a more realistic training environment can help learners to
better understand what they were taught. Nursing students can be prepared for real critical
scenarios such as cardiopulmonary resuscitation (CPR) by using simulation in training. This
study was aimed to evaluate the effect of simulation training on nursing students’ knowledge and
skill in CPR.
Methods: This was a quasi-experimental study with pre- and post-test on 30 participants. Data
was collected using a questionnaire before and after the training. The results were analyzed by
ANOVA and paired t-test using SPSS.
Results: In the pre-test, knowledge score was 10.50 ± 0.16 while in the post-test it was 17.60 ±
0.18. Also skill score in the pre-test and post-test was 11.50 ± 4.74 and 18.47 ± 2.17,
respectively. Comparing the means showed a significant difference between the results of preand post-test (P = 0.030).
Conclusion: According to the results of this study, simulation method improved nursing students
knowledge and skills and should be considered in education planning by authorities.
Key Words: Simulation, Cardiopulmonary resuscitation (CPR), Nursing students, Awareness,
Skill
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