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 یزیر برنامه درستی که اگر به دگرد یمحسوب م گذاری هیسرما ینوع ها، مارستانبی در شاغل پرستاران خصوص به یآموزش منابع انسان زمینه و هدف:

 یایاح یدوره آموزش یاثربخش نییتع حاضر، مطالعه از انجامداشته باشد. هدف  ای قابل مالحظه یبازده اقتصاد تواند یو اجرا شود و اثربخش باشد، م

 .بود Kirkpatrickمدل  سبر اسا (CPR ای Cardiopulmonary resuscitation) یویر -یقلب

 1394و شش ماه اول سال  1393پور کرمان در شش ماه دوم سال  یافضل مارستانیپرستاران ب بر رویبود که  ای مداخله از نوع پژوهشاین  کار: روش

نفر  25گروه مورد و  نفر در 20نفر ) 45 ،استفاده شد. تعداد پرستاران مطالعه Kirkpatrick یسطح چهاراز مدل  ،یاثربخش یابیارزش ی. برادیانجام گرد

 یمارستانیب های پرونده و ساخته محقق های نامه اساس پرسش بر ها . دادهنمودندشرکت  CPRساعته  چهارگروه شاهد( بود. گروه مورد در کارگاه  در

 .دیگرد آوری جمع

مشاهده  یریادگیدر سطح  یرگی نمرات سه بار اندازه نیانگیم نیب داری یداشتند و اختالف معن تیرضا CPR آموزشی دوره از کنندگان شرکت ها: افتهی

شاهد اختالف  ودر گروه مورد  یریادگینمرات سطح  نیانگیم سهیثر بود. مقاؤدر گروه مورد م یریادگیدر سطح  ی( و دوره آموزشP < 001/0شد )

=  910/0نبود ) دار یمعن یدوره آموزش ینمرات سطح رفتار در گروه مورد قبل و بعد از برگزار نیانگی(. اختالف مP=  260/0نداد )نشان را  داری یمعن

P .)2آزمون نتایج . وجود نداشتمورد و شاهد  های نمرات سطح رفتار در گروه نیانگیمداری بین  تفاوت معنی
 در سطح  یآموزش رهدو که نشان داد

 بود. درصد 51/32 ،یدوره آموزش یکل ی( و اثربخشP=  540/0)تأثیری نداشت  Kirkpatrickمدل  جینتا

 یادیو زمان ز نهیهز انهیسال ها مارستانیجا که ب . از آنباشد ینم یدر سطح قابل قبول آموزشی دوره یاثربخشبر اساس نتایج مطالعه حاضر، : یریگ جهینت

 انجام دهند. یبازنگر هایی دوره نیچن یو اجرا یزری برنامه یبرا رانیالزم است مد کنند، یم یآموزش های دوره نیچن یرا صرف برگزار

 Kirkpatrickمدل  ،یویر -یقلب یایاح ،یآموزش یاثربخش ،یابیارزش: ها کلید واژه
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 مقدمه
 و دیمف یگذار هیسرما ینوع ،یانسان منابع یبهساز و آموزش

 یدرست به اگر که شود یم محسوب توسعه در یدیکل یعامل

 قابل یاقتصاد بازده تواند یم شود، اجرا و یزری برنامه

 طیشرا بر غلبه یها راه از یکی (.1) باشد داشته یا مالحظه

 ،دارد ارقر ها سازمان یرو شیپ که ایپو و دهیچیپ نامطمئن،

 یبرا یریادگی و آموزش قیطر از یانسان منابع یتوانمندساز

 منسوخ و کهنه سرعت به که است هایی مهارت و دانش یارتقا

 دارد. ضرورت مداوم یریادگی و آموزش ،رو نیا از د.گرد یم

 های جنبه از یکی یانسان یروین یتوانمندساز ،نیبنابرا

 (.2) شود یم محسوب ها سازمان کیاستراتژ

 سال چند طول در یپرستار در مداوم آموزش تیاهم

 در مداوم آموزش (.3) است بوده بحث مورد زین گذشته

 ریسا و زمان در یگذار هیسرما ارزشمند پروژه کی ،مارستانیب

 ژهیو به و ینیبال میت (.4) باشد یم ییاجرا رانیمد یبرا منابع

 ماریب از مراقبت در که یاتیح و مهم نقش علت به پرستاران

 یها مراقبت خصوص در تحوالت نیآخر با را خود دیبا ،دارند

 دارند نگه روز به را خود ینیبال اطالعات و ساخته همگام ینیبال

 معمول استفاده مورد های یاستراتژ ،یآموزش های برنامه (.5)

 مراقبت های حرفه تیفیک بهبود میتعل جهت ها سازمان توسط

  (.6، 7) باشد یم نپرستارا در ژهوی به سالمت

ریوی  -احیای قلبی در پرستاران مهارت

(Cardiopulmonary resuscitation  یاCPRشاخص ،) 

. این (8) است یقلب ستیادچار  مارانیب امدیپ در یمهم اریبس

 مرتبط بقا با یزندگ بالقوه دهنده نجات عامل عنوان بهمهارت 

 مهارت (.9) دارد را یناگهان مرگ از یریشگیپ لیپتانس و است

 و یشناخت دانش داشتن عنوان به CPR دادن انجام در

 کی در CPR انجام ییتوانا یبرا یتحرک -یروان یها مهارت

 در یمتعدد عوامل. است شده فیتعر یقلب ستیا تیوضع

 ،مهم عوامل نیا از یکی که دارد وجود CPR مهارت با رابطه

 نه که است نیا CPR آموزش از هدف است. CPR آموزش

 نیا بلکه ،کنند کسب را آن یها مهارت و دانش پرستاران تنها

 و ستهیشا ییپاسخگو به قادر تانمایند  حفظ زین را دانش

 باشند (یقلب ستیا) یزندگ کنندهدیتهد تیوضع کی به مطمئن

  کایآمر قلب انجمن در ایاح یها دستورالعمل (.8)

(American Heart Association  یاAHA) کند یم هیتوص 

 دیبا ،هستند مارانیب با تماس در که مارستانیب کارکنان تمام که

 شواهد که چرا ؛(9) باشد داشته ایاح آموزش منظم طور به

 یفیضع زانیم به CPR مهارت و دانش که دهد یم نشان یجهان

 اثربخش صورت در ها آموزش نیا و (8) شود یم حفظ افراد در

 شکل بهو  ثرؤم CPR انجام یبرا دانش یماندگار یعنی بودن

 شوند. واقع دیمف دنتوان یم آموزش از بعد یواقع

 آموزش ندایفر ریناپذ ییجدا جزء ،آموزش یاثربخش یابیارز

 ،یابیارزش به آموزش ندایفر از یبخش دادن قرار .رود به شمار می

 برنامه هر و است آموزش یطراح در مهارت دهنده نشان

 باشد یابیارزش مناسب کار و ساز کی شامل ابتدا از دیبا یآموزش

به این معنی است  آموزش یاثربخش یابیارز قت،یحق در (.10)

 جادیا به منجر حد چه تا شده انجام یها آموزش شود نییتع که

 یکاربرد و یعمل صورت به سازمان ازین مورد یها مهارت

 کی از یآموزش یها دوره یاثربخش یابیارز ،نیبنابرا .گردد می

 ریتصو سازمان کارکنان و رانیمد تا آورد یم فراهم یا نهیزم سو

 به یآموزش یها تیفعال فیک و کم یچگونگ از یتر روشن

 یآموزش کادر و زانیر برنامه گر،ید یسو از و آورند دست

 یمنف و مثبت یها جنبه به نسبت تا سازد یم مجهز را سازمان

 و ها برنامه کردن اثربخش به راه نیا از و کنند دایپ یآگاه برنامه

 (.1) رسانند یاری یانسان یروین یآموزش یها تیفعال

 یاثربخش زانیم نییتع آموزش، کردن دار جهت یبرا

 است. یضرور سازمان اهداف به رسیدن در یآموزش یها دوره

 یاثربخش یابیارزش یالگوها و کردهایرو ،منظور نیهم به

تعداد  Sandersو   Worthen (.11) است شده مطرح یمتعدد

 یبعض. (10) اند مورد ذکر کرده 50از  شیرا ب یابیارز یالگوها

 یحال در ؛اند پرداخته یابیارزش بحث به قیعم طور به الگوها از

 یابیارزش مبحث، عیوس و یکل صورت به فقط گرید برخی که

 به را خود توجهنیز  الگوها از یبرخ .اند را بررسی نموده
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 آن به مربوط یها وهیش ای یآموزش مواد رنده،یگ رفتار یابیارزش

 نقش تیاهم به الگوها از یگرید گروه اند. کرده معطوف

 نیا در و کرده دیکأت یآموزش یها یزیر برنامه در یابیارزش

 به نسبت ،متعدد یالگوها از استفاده با تا اند دهیکوش رابطه

 از یگرید دسته و نمایند اقدام یآموزش یزیر برنامه اصالح

 یریگ میتصم جهت اطالعات یآور جمع تیاهم بر الگوها

 (.11) دارند دیکأت

 یآموزش یها برنامه یاثربخش یابیارزش یها مدل از یبرخ

 (،یرفتار اهداف ی)الگو Tyler یابیارزش یالگو از عبارت

 بازگشتالگوی  موفق، مورد یالگو ،Kirkpatrickالگوی 

 الگوی (،ROIیا  Return on investment) هیسرما

Roberts، Context, Input, Reaction, and Outcome 

(CIRO)، یآموزش یها برنامه یابی)ارزش آزاد هدف یالگو 

 (ییایپا ی)ارتقا کردعمل یاثربخش یابیارزش یالگو و (ینوآور

 یاریبس تیاهم یابیارزش یبرا مناسب یالگو انتخاب .باشد می

  کار به توان یم را یمختلف یالگوهابرای این کار و  دارد

 (.12) برد

 یبرا یادیز افتهی توسعه یالگوها و ها مدل که نیا با وجود

 و نیتر رفتهیپذ اما دارد، وجود آموزش یاثربخش یریگ اندازه

 توسعه Kirkpatrick توسط که است الگویی مدل، نیتر مقبول

 و آموزش انجمن توسط که یپژوهش اساس بر (.13، 14) افتی

 یسطح چهار یالگو گرفت، صورت کایآمر یبهساز

Kirkpatrick انیم در یابیارزش یالگو نیتر متداول هنوز 

 جینتا به توجه آن، یاصل قوت نقطه و باشد می ها سازمان

 (.15است) یآموزش یها دوره در کننده شرکت رانیفراگ یرفتار
Donald L. Kirkpatrick and James D. Kirkpatrick 

 یاه برنامه یاثربخش لیتحل و هیتجز زمان درعنوان کردند که 

 واکنش»که شامل  است ازین حوزه چهار یریگ اندازه ،یآموزش

 راتییتغ اهداف، یابیدست ان،گکنند شرکت یاحساس و یجانیه

 یابیارز جهت (.16)باشد  می« یسازمان جینتا و اثرات و یرفتار

ی الگو از حاضر نیز مطالعه در CPR یآموزش دوره

Kirkpatrick حال در که است ذکر الزم به .دیگرد استفاده 

 شود یم برگزار پرستاران یبرا یادیز یآموزش یها دوره حاضر

 سطح در فقط در بیشتر مواقع ها دوره نیا یاثربخش یابیارز که

 طهیح سه در (رانیفراگ )واکنش Kirkpatrick یالگو اول

 ،یریادگی) الگو دوم سطح و امکانات و مدرس دوره، یمحتوا

 یها آزمون یبرگزار قالب در (رانیفراگ یاکتساب تجربه و دانش

 یها دوره یبرگزار از بعد و )قبلآزمون  پس و آزمون پیش

 توجه با داشت ضرورت ،نیبنابرا .ردیگ یم صورت (یآموزش

 در یآموزش یها دوره یبرگزار یبرا که یادیز زمان و نهیهز به

 به سطوح تمام در یکامل یابیارزش شود، یم صرف مارستانیب

 تیاهم از که (جی)نتا چهارم و )رفتار( سوم سطح در خصوص

 صورت است، برخوردار دوم و اول سطح به بتنس یشتریب

 تحقیق حاضر، به دست آمده از جینتا از استفاده با بتوان تا ردیگ

 آموزش یینها اهداف به دنیرس یبرا یتر مناسب یزیر برنامه

 شیافزاهمچون  ییامدهایپ و جینتا به دنیرس و رفتار رییتغ که

 اتالف و نهیهز کاهش خطاها، زانیم کاهش ماران،یب تیرضا

 نمود. ،(12)است  یدرمان یها مراقبت تیفیک شیافزا و وقت

 دوره یاثربخش نییتع پژوهش حاضر، انجام از هدف

 نتایج وبود  Kirkpatrick مدل اساس بر CPR یآموزش

 بهینه جهت ریزان برنامه و مدیران به تواند می حاصل از مطالعه

 دوره نیا یاثربخش شیافزا و CPR یآموزش یها دوره نمودن

 اساس بر دوره نیا یبرگزار به منجر و نماید کمک ندهیآ در

 شود. آموزش هیسرما بازگشت و پرستاران ازین
 

 کار روش
 یبررس منظور به که بود یا مداخله نوع از تحقیق نیا

 چهار مدل اساس برو  CPR یآموزش یها دوره یاثربخش

 پور یافضل مارستانیب پرستاران ، بر رویKirkpatrick یسطح

 انجام 1394 سال اول مهین و 1393 سال دوم مهین در کرمان

 مارستانیب پرستارانمتشکل از  مطالعه مورد جامعه .دیگرد

 یآموزش دوره در کهبود  یپرستاران شامل ها نمونه و پور یافضل

CPR مارستانیب یآموزش زریسوپروا با یهماهنگ با که 

 د.نمودن شرکت ،دیگرد برگزار و یزیر برنامه
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 Donald L. Kirkpatrick and یها هیتوص به توجه با

James D. Kirkpatrick از استفاده بر یمبن خود کتاب در 

 و رفتار ،یریادگی سطح سه در یاثربخش یابیارز در شاهد گروه

 عنوان به پرستار وهگر دو ازنیز  حاضر پژوهش در (،16) جینتا

برگزار  یآموزش دوره .دیگرد استفاده شاهد و مورد های گروه

 نام ثبت تظرفی که بود دارکد و یبازآموز دوره ینوع شده،

 یآموزش دوره در کننده شرکت افراد تعداد و داشت یمحدود

 و دادند لیکتش را مورد گروه که بود نفر 20 ،مطالعه مورد

 شاهد گروه عنوان به زین مذکور مارستانیب از پرستار 25 تعداد

  شدند. انتخاب

 در ها آن شرکت عدمشامل  مورد گروه پرستاران ورود اریمع

 گروه نیا پرستاران بود. ریاخ ماه چند در CPR یآموزش دوره

 یعمل و یتئور کارگاه صورت به که CPR یآموزش دوره در

 سیتدر با و پور یافضل مارستانیب محل در ساعته چهار

 گروه پرستاران نمودند. شرکت شد، برگزار نهیزم نیا کارشناس

 دوره مانند) CPR نهیزم در یآموزش گونه چیه تحت شاهد

 .نگرفتند قرار (دیگرد برگزار مورد گروه یبرا که یآموزش

 فقط گروه نیا در رفتار و یریادگی سطح یریگ اندازه ،نیبنابرا

 .معنایی نداشت بعد و قبل یریگ اندازه و شد انجام بار کی

 عدم مورد، گروه مانند زین گروه نیا پرستاران ورود اریمع

 د.بو ریاخ ماه چند در CPR یآموزش دوره در شرکت

 واکنش، سطح در CPR یآموزش دوره یابیارز جهت

 زانیم و واکنش یابیارز یبرا مجزا قسمت سه با یا نامه پرسش

 امکانات و دوره یمحتوا مدرس، به نسبت پرستاران تیرضا

 گانه پنج اسیمق در الؤس 30 مجموع و یآموزش دوره یبرگزار

 د.یگرد یطراح کرتیل

 الؤس 20 با یا نامه پرسش از ،یریادگی سطح یبررس یبرا

 )سال راهنما نیآخر با مطابق CPR نهیزم در یا  نهیگز چهار

 یستیل چک ،رفتار سوم سطح یابیارز جهت شد. استفاده (2010

 یعمل و یرفتار بعد یریگ اندازه یبرا شاخص 8 متشکل از

CPR ت.گرف قرار استفاده مورد 

 استادان دییتأ به استفاده مورد یها نامه پرسش ییروا

 یبرا .دیرس اورژانس کارشناسان و یپرستار دانشکده

 از ،یریادگی سطح یا نهیگز چهار نامه پرسش ییایپا یریگ اندازه

 و بودن درک قابل نییتع منظور به بازآزمون -آزمونروش 

 ابتدا در ،منظور نیبدگردید.  استفاده االتؤس بودن ابهام بدون

 قرار یبررس مورد بودن نرمال نظر از نامه پرسش االتؤس عیوزت

 آزمون از ،بود نرمال ریغ عیتوز که جا آن از و گرفت

Wilcoxon هرچه که شد استفاده P 05/0 از آمده دست به 

 و باشد یم نامه پرسش شتریب ییایپا دهنده نشان ،باشد شتریب

 نامه پرسش ییایپا انگریب که بود 3/0 ،آزمون نیا در P مقدار

ضریب  کرت،یل اسیمق با نامه پرسش ییایپا یبررس یبرا است.

Cronbachs alpha و بود 92/0 با برابر که گردید محاسبه 

 دهد. می را نشان آنپایایی مناسب 

 در که نیا لیدل به شاهد گروه در واکنش سطح یریگ اندازه

 به ازین و معنایی نداشت نداشتند، شرکت CPR یآموزش دوره

 پس بالفاصله مورد گروه پرستاران واکنش اما ،نبود یکار نیچن

 و دوره یمحتوا مدرس، به نسبت یآموزش دوره افتنی انیپا از

 .گرفت قرار یابیارز مورد یآموزش دوره یبرگزار امکانات

 قبل، زمان سه در مورد گروه پرستاران یریادگی سطح

 بررسی یآموزش دوره یبرگزار از پس ماه شش و بالفاصله

 .شد یریگ اندازه بار کی زین شاهد گروه یریادگی و گردید

 دوره یبرگزار از قبل بار کی مورد گروه رفتار سطح

 منظور به دوره یبرگزار از پس ماه شش گرید بار و یآموزش

 توسط (،16) پرستاران رفتار در یآگاه و دانش کردن دایپ نمود

 بار کی شاهد گروه رفتار سطح .بررسی شد مربوط کارشناس

 .گرفت قرار یابیارز مورد

 و مورد های گروه در جینتا سطح یاثربخش یبررس جهت

 گروه پرستاران خدمت محل یها بخش به مراجعه با شاهد،

 بخش، در صورت گرفته یها CPR ثبت دفتر یبررس و مورد

 و قبل ماه سه زمان مدت در ناموفق و موفق یها CPR تعداد

 مورد ارزیابی قرار گرفت. یآموزش دوره یبرگزار از بعد
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 و Mann-Whitney یها آزمون ازبا استفاده  ها داده

  22 نسخه SPSS افزار نرم های مکرر در گیری اندازه

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ارایه شامل مطالعه در رفته کار به یاخالق مالحظات

 دانشگاه یرسان اطالع و تیریمد دانشکده از رسمی نامه معرفی

 از اجازه کسب و پژوهش محیط به کرمان پزشکی علوم

 و یآموزش دوره یبرگزار جهت پور یافضل مارستانیب نوالؤمس

 ندیافر در پرستاران از آگاهانه تیرضا کسب ،یابیارزش انجام

 روش ،یهمکار نحوه مطالعه، اهداف انیب قیطر از پژوهش

 نام از اعم اطالعات تمام ماندن محرمانه و ها داده یآور جمع

 .بود و... افراد

 

 ها یافته
 یفرد یها یژگیو نظر از شاهد و مورد گروه سهیمقا جینتا

 سابقه سن، شامل ها یژگیو تمام نظر از گروه دو که داد نشان

 ت،یجنس ،CPR یآموزش دوره در شرکت دفعات تعداد کار،

 سابقه و خدمت محل بخش ،یلیتحص مدرک ،هلأتوضعیت 

 و داشتند مشابهت گریکدی با CPR یآموزش دوره در شرکت

 نشد مشاهده بین دو گروه ها یژگیو نیا در یتفاوت گونه چیه

(050/0 > P.) 

 با پرستاران یفرد یها یژگیو از کی هر نیب رابطه یبررس

 داد نشان Kirkpatrick مدل سطوح از کی هر نمرات نیانگیم

 یآموزش دوره در شرکت دفعات تعداد و سابقه نیب تنها که

CPR پرستاران در رفتار و یریادگی سطح نمره نیانگیم با 

 نیا به مشاهده شد؛ یدار یمعن ارتباط شاهد و مورد های گروه

 دوره در شرکت سابقه که یپرستاران در نمره نیانگیم که یمعن

 این در یشتریب دفعات تعداد به زین و داشتند CPR یآموزش

 یفرد یها یژگیو ریسا و بود شتریب ،کرده بودند شرکت دوره

 شت.ندا مدل گانهچهار سطوح با یدار یمعن رابطه ،پرستاران

حاکی از  واکنش سطح به مربوط یها داده لیتحل و هیتجز

 تیرضا شده برگزار یآموزش دوره از پرستاران که آن بود

 دوره یمحتوا از آنان تیرضا زانیم نیشتریب و داشتند زیادی

 به نسبت واکنش کیتفک به آن به مربوط جینتا که بود یآموزش

 است. شده ارایه 1 جدول در دوره امکانات و مدرس محتوا،

 
 آموزشی دوره به نسبت مورد گروه پرستاران واکنش سطح: 1 جدول

 معیار انحراف ± میانگین امتیاز سقف به نسبت واکنش

 60/31 ± 47/3 35 دوره محتوای

 85/54 ±54/10 65 دوره مدرس

 90/34 ± 24/6 50 دوره امکانات

 35/121 ± 60/14 150 دوره کل

 

 سه در مورد گروه پرستاران یریادگی سطح نمره سهیمقا

 دوره یبرگزار از پس ماه شش و بالفاصله قبل، یزمان فاصله

 از قبل یریادگی سطح نمره نیانگیم که داد نشان یآموزش

این میزان  که بود 50/8 ± 74/2 یآموزش دوره یبرگزار

 و 45/13 ± 28/2 به یآموزش دوره برگزاری از بعد بالفاصله

 که است ذکر الزم به .درسی 15/10 ± 70/1 به بعد ماه شش

 بود. 20 یریادگی سطح نمره سقف

 در مورد گروه یریادگی سطح نمره نیانگیم سهیمقا منظور به

 استفاده مکرر های گیری  اندازه آزمون از ،یریگ اندازه بار سه

 نیانگیم نیب یدار یمعن اختالف ،آزمون نیا اساس بر .دیگرد

 شد مشاهده یریگ اندازه نوبت سه در یریادگی سطح نمره

(001/0 > P.) حیتصح و چندگانه هسیمقا از هاستفاد با 

Bonferroni نمرهداری بین  اختالف معنی که گردید مشخص 

 پس بالفاصله با یآموزش دوره یبرگزار از قبل یریادگی سطح
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 و (P < 001/0) وجود داشت یآموزش دوره یبرگزار از

 از قبل نمره سهیمقانتایج  است. بوده گذار ریثأت آموزش

 دوره یبرگزار از پس اهم شش و یآموزش دوره یبرگزار

 نمره بین دو یدار یمعن اختالف کهحاکی از آن بود  یآموزش

 سطح نمره سهیمقا ،تینها در .(P < 001/0) داشت وجود

 ماه شش با یآموزش دوره یبرگزار از پس بالفاصله یریادگی

 یدار یعنم تفاوت کهداد  نشان یآموزش دوره یبرگزار از پس

 ؛(P = 040/0) مشاهده شد پرستاران یریادگی سطحدو  نیب

 از ماه نیچند گذشت با پرستاران یریادگی سطح که یمعن نیبد

 .افتی کاهش ،دوره یبرگزار

  قبل مورد گروه یریادگی سطح نمرات لیتحلو  سهیمقا برای

 گروه یریادگی سطح نمرات با یآموزش دوره یبرگزار از

 کیناپارامتر آزمون از ها، نبودن داده نرمال به توجه با شاهد،

Mann-Whitney تفاوت بر این اساس، .شد استفاده 

 از قبل مورد گروه یریادگی سطح نیانگیم بین یدار یمعن

 وجود نداشت شاهد گروه با سهیمقا در یآموزش دوره یربرگزا

(260/0 = P.)  

 گروه یریادگی سطح نمرهبین  یدار یمعن اختالف همچنین،

 در یآموزش دوره یبرگزار از پس ماه شش و بالفاصله مورد

 مورد گروه یریادگی سطح ومشاهده شد  شاهد گروه با سهیمقا

 یآموزش دوره یبرگزار از پس ماه شش و بالفاصله شاهد و

 (.2 )جدول بود متفاوت

 
 شاهد و مورد های گروه یادگیری سطحنمرات  مقایسه :2 جدول

 متغیر
  موردگروه 

 (معیار انحراف ±میانگین )

  شاهدگروه 

 (معیار انحراف ±میانگین )
P 

 50/8 ± 74/2 آموزشی دوره برگزاری از قبل یادگیری سطح

16/3 ± 40/7 

260/0 

 < 001/0 45/13 ± 28/2 آموزشی دوره برگزاری از بعد بالفاصله یادگیری سطح

 002/0 15/10 ± 70/1 آموزشی دوره برگزاری از بعد ماه شش یادگیری سطح

 

 از بعد و قبل مورد گروه پرستاران رفتار سطح نمره نیانگیم

  و 05/17 ± 42/12 بیترت به یآموزش دوره یبرگزار

  ،رفتار سطح نمره سقف) به دست آمد 20/17 ± 00/12

 .(بود 80

 کیناپارامتر آزمون از ،ها داده نبودن نرمال به توجه با

Wilcoxon بر اساس  .دیگرد استفاده لیتحل و هیتجز جهت

 رفتار سطح نمره نیانگیم ی بیندار یمعن تفاوت ،آزمون جینتا

 وجود CPR یآموزش دوره یبرگزار از بعد و قبل مورد  گروه

 (.P=  910/0) نداشت

 شاهد و مورد های گروه رفتار سطح نمره نیانگیم سهیمقا جهت

 با ،دوره یبرگزار از پس ماه شش و قبل گریکدی به نسبت

 Mann-Whitney آزمون از ،ها  داده بودن نرمال به توجه

 نمره نیانگیم بین یدار یمعن تفاوت بر این اساس، .شد استفاده

  قبل به نسبت شاهد و مورد های گروه رفتار سطح

(940/0  =P) ماه شش و (770/0  =P) دوره یبرگزار از پس 

 (.3 )جدول مشاهده نگردید CPR یآموزش

 
 شاهد و مورد های گروه رفتار سطح نمره مقایسه :3 جدول

 متغیر
  موردگروه 

 (معیار انحراف ±میانگین )

  شاهدگروه 

 (معیار انحراف ±میانگین )
P 

 05/17 ± 42/12 آموزشی دوره برگزاری از قبل رفتار سطح
10/13± 00/17 

940/0 

 770/0 20/17 ± 00/12 موزشیآ دوره برگزاری از پس ماه شش رفتار سطح
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2 آزمون جینتا
 سطح یارتقا در یموزشآ دوره که داد نشان 

 مارستانیب پرستاران میان موفق( یها CPR )تعداد CPR جینتا

 (.4 )جدول (P=  540/0) نبود ثرؤم

 برگزار CPR یآموزش دوره یکل یاثربخش محاسبه جهت

 از کی هر در شده کسب نمره نیانگیم مورد، گروه در شده

 به درصد حسب بر یآموزش دوره یبرگزار از پس سطوح

 یبیضر سطح، هر تیاهم زانیم به توجه با سپس و آمد دست

 درصد حسب بر نمره نیانگیم در که گرفت تعلق ها آن به

 گرفته نیانگیم فوق نمرات مجموع از ،تینها در .شد ضرب

 یاثربخش درصد عدد نیا که آمد دست به 51/32 عدد و شد

 دهد یم نشان که باشد یم شده برگزار CPR یآموزش دوره یکل

 (.5 )جدول است نبوده برخوردار یکاف یاثربخش از دوره نیا

 
 آموزشی دوره برگزاری از بعد و قبل مورد گروه در نتایج سطح بررسی :4 جدول

 CPR انجام نتایج ([درصد]تعداد ) قبل ([درصد]تعداد ) بعد ([درصد]تعداد ) کل

(6/22 )33 (21 )17 (25 )16 CPR موفق 

(4/77 )113 (79 )65 (75 )48 CPR ناموفق 

 کل 64( 100) 82( 100) 146( 100)
CPR: Cardiopulmonary resuscitation 

 
 cardiopulmonary resuscitation (CPR) آموزشی دوره کلی اثربخشی میزان :5 جدول

 ارزشیابی سطوح
 مورد گروه در دوره برگزاری از پس شده حاصل نمره

 (معیار انحراف ± میانگین)
 (درصد) دوره کلی اثربخشی ضرایب اعمال ضرایب

 0/67 1 00/67 ± 47/10 واکنش

51/32 
 2/99 2 58/49 ± 03/9 یادگیری

 0/75 3 00/25 ± 38/12 رفتار

 0/84 4 00/21 ± 69/3 نتیجه

 

 گیری نتیجه و بحث
 یآموزش دوره یاثربخش یبررسحاضر،  مطالعه از انجام هدف

CPR یسطح چهار مدل اساس بر پرستاران در Kirkpatrick 

 درصد که داد نشان مدل اول سطح دربه دست آمده  جینتا بود.

 برگزار یآموزش دوره به نسبت مورد گروه پرستاران تیرضا

 ها آن تیرضا زانیم و کمترین نیشتریب. بود یخوب حد در شده

اختصاص  دوره یبرگزار امکانات و دوره یامحتو به ترتیب به

با انجام پژوهشی به این نتیجه  همکاران و انینقیعل .داشت

 یآموزش دوره در کنندگان شرکت تیرضابیشترین  که رسیدند

و کمترین رضایت مربوط  دوره امکانات مربوط به الکتروشوک

تحقیق حاضر همخوانی  جینتا با که (17بود ) آن یمحتوا به

 سطح یابی)ارز دوره انمدرس از پرستاران یابیارز جینتانداشت. 

 درصد 84 که داد نشان Prasad و Mohan مطالعه در واکنش(

 بودند کرده یابیارز خوب یلیخ را دوره مدرس ،پرستاران از

 های بررسی حاضر همسو بود. با یافته زانیم نیا که (18)

 نوبت سه در مورد گروه یریادگی سطح نمرات سهیمقا

 وجود انگریب که داد نشان را یدار یمعن اختالف یریگ اندازه

 هر در پرستاران شده کسب نمرات نیانگیم نیب دار یمعن اختالف

 از پس بالفاصله یریادگی سطح نمره نیانگیم باشد. یم نوبت

 با البته که پیدا کرد شیافزا یدار یمعن طور به دوره یبرگزار

 جینتا بر اساس .افتی کاهش درصد 17حدود  ،ماه شش گذشت

 نیانگیم،  همکاران و ینور یمختار پژوهش از آمده دست به
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 نیانگیم و، کمترین CPR یآموزش دوره گذراندن از قبل نمرات

در  .نمرات بود ، بیشتریندورهبرگزاری  از پس بالفاصله نمرات

 یتوجه قابل کاهش سال دو از پس دانش سطح نمره ضمن،

 (.8) یافت

 دررا  یدار یمعن اختالف، Prasad و Mohan قیتحق جینتا

آموزشی  دوره یبرگزار از بعد و قبل پرستاران یآگاه نمره

CPR سطح افزایش در آن بودن مؤثر از یحاک که داد نشان 

 در Alias و Mohamed (.18) باشد یم پرستاران یریادگی

 افراد دانش و یآگاه زانیم که گیری کردند نتیجه خود پژوهش

 (.19) افتی شیافزا دوره یبرگزار از پس

 میانگینبین  داری معنی تفاوت، همکاران و نژاد میبر مطالعه در

 بعد بالفاصله آزمون و آزمون پیش نمرات و یریادگی سطح رهنم

 این یافته .مشاهده گردید تأخیری آزمون و کارگاهبرگزاری  از

 جامعه نیاز CPR های کارگاه که این وجود با دهد می نشان

 ها کارگاه این تکرار اما نماید، می برطرف حدودی تا را ستاریپر

 (.20) رسد می نظر به ضروری ،ماه 6 حداکثر و منظم فواصل در

 از قبل مورد گروه پرستاران رفتار سطح نمره نیانگیم

قرار  ینییپا اریبس سطح در ،ازیامت 80 مجموع از دوره یبرگزار

 زین دوره یبرگزار از پس ماه شش نمره با زانیم نیا کهداشت 

 سطح که دارد نیا بر داللت و را نشان نداد یدار یمعن اختالف

 ینییپا اریبس حد در CPR انجام در پرستاران رفتار و یمهارت

 و افتهین بهبود CPR یآموزش دوره در شرکت با یحت که باشد یم

 چرا است؛ دهیرس خود هیاول زانیم به ماهه شش زمان گذشت با

 برگزار مارستانیب در که CPR یآموزش یها دوره بیشتر که

 از یعمل یابیارز چیه تاکنون است و یتئور صورت به ،شود یم

 پرستاران تا بود امدهین عمل به پرستاران یرفتار و یمهارت سطح

 .داشته باشند آن بهبود در یسع و ببرند یپ آن سطح به

 نیانگیم که داد نشان همکاران و ینور یمختار مطالعهنتایج 

 به را میزان نیکمتر CPR یآموزش دوره گذراندن از قبل نمرات

 سال دو از پس دانش سطح نمره در ضمن، داد. اختصاص خود

 یها مهارت سطح یابیارز در .داشت یتوجه قابل کاهش زین

 مهارت سطح نمره و بود یتئور مرحله مشابه جینتا زین یعمل

 (.8) داد نشان را یتوجه قابل افت سال دو از پس پرستاران

 آموزش ریثأت پرستاران، در CPR مهارت و دانش نییپا سطح

 یبرگزار ضرورت و پرستاران مهارت و دانش سطح یارتقا در

 ینگهدار و تیتثب جهت CPR یآموزش یها دوره مداوم و منظم

 واحد یشهرک پژوهش یها افتهی نیتر مهم ،مهارت و دانش سطح

 .شتدا مطابقت بررسی حاضر جینتا با که (21) بود همکاران و

 یکل شاخص که داد نشان همکاران و یحجت تحقیق جینتا

 اساس بر پرستاران خدمت ضمن یآموزش یها دوره یاثربخش

 در زانیم نیا که (22) بود درصد Kirkpatrick، 14/85 مدل

حاضر  مطالعه یآموزش دوره یکل یاثربخش درصد با سهیمقا

 .تداش یریچشمگ تفاوت (،51/32)

 مدل جینتا سطح، فرجاد و ینیمالحس پژوهش در

Kirkpatrick از 06/3 نمره و بود قبول قابل یبیتقر صورت به 

 گروه پرستاران موفق یها CPR تعداد (.23)به دست آمد  5

 ،پیدا نکرد شیافزا یآموزش دوره یبرگزار از پس تنها نه مورد

 گروه نیا موفق یها CPR تعداد در یدرصد 4 کاهش بلکه

 و یکاف مهارت که آن است لیدل به امر نیا و مشاهده گردید

 یبرگزار به دنبال موفق CPR انجام جهت پرستاران در الزم

 دوره به دلیل این که و است امدهین وجود به یموزشآ دوره

 زین جینتا سطح در نیقی طور به، نبوده ثرؤم رفتار سطح درمذکور 

 است. تأثیر نداشته

 رفتار در و یعمل صورت به پرستاران که نیا به توجه با

 یها دوره در کهرا  یتئور های آموخته کامل طور به توانند ینم

 )تعداد یمطلوب جینتاارایه نمایند؛  رند،یگ یم فرا CPR یآموزش

CPR حاصل ها دوره نیا یبرگزار یپ در باید که موفق( یها 

 نشان که موفق یها CPR تعداد و نشد کسب کامل رطو به شود

 ینییپا حد در ،باشد یم Kirkpatrick یتئور جینتا سطح دهنده

 انجام ناموفق صورت به شده انجام یها CPR شتریب وبود 

 .ردیپذ یم

 برگزار ها مارستانیب در که CPR یآموزش یها دوره بیشتر

 یعمل صورت به که هم یموارد در و باشد می یتئور ،شود یم

 اریاخت در موالژ تنها مدرس که است یصورت به ،شود یم برگزار
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 یبرا و دهد یم انجام یعمل صورت به را CPR اتیعمل و رددا

 ازشده  حاصل جینتابه  توجه با دهد. یم حیتوض نکنندگا شرکت

 CPRآموزشی  دوره است الزم که گفت توان یم حاضر، قیتحق

 کنندگان شرکت یبرا ها مارستانیب در یعمل و مداوم صورت به

 سطح از ای هیاول یابیارز دوره یابتدا در است بهتر و شود برگزار

 ها آن انجام در که یموارد ات دیآ عمل به کنندگان شرکت رفتار

 همان در شتریب و گردد ییشناسا ،دارد وجود یاشتباهات و نقص

 .نمایش درآید به عمل در و شود داده حیتوض موارد

بهتر است  که کرد شنهادیپ، خود مطالعه جینتا به توجه با بخشا

 کارکنان یبرا یا دوره صورت به یعمل یها مهارت آموزش

 و رئیسی پژوهش از حاصل های یافته (.9) شود یزیر برنامه

 کوتاه بازآموزی های دوره طراحی کهکرد  تأیید نیز همکاران

 احیا اساسی های مهارت تثبیت و ماندگاری در ،هزینه کم و مدت

 (.24) گیرد قرار نظر مد باید این مورد و باشد می مؤثر بسیار

 رفتار و یریادگی سطح یبررس یبرا تحقیق حاضر، انجام در

 از یتعداد ،یآموزش دوره یبرگزار از ماه شش گذشتپس از 

 مارستانیب به پور یافضل مارستانیب از مطالعه مورد پرستاران

 را مطالعه در شرکت ادامه به لیتما ای و افتندی انتقال یگرید

 حضور بودن ارزشمند مورد در یحاتیتوض ارایه با که نداشتند

 در ها آن مثبت نظر ،مطالعه یانتها تا جینتا دنیرس ثمر به در ها آن

 .دیگرد جلب طرح در شرکت و یهمکار ادامه

 پرستاران جینتا سطح سهیمقا در که ییها تیمحدود از یکی

 وجود یآموزش دوره خصوص در شاهد و مورد گروه دو در

 کار کی صورت به مارستانیب در CPR انجام که بود نیا ،داشت

 است ممکن کننده ایاح میت در که جا آن از و شود یم انجام یمیت

 از شاهد گروه پرستاران هم و مورد گروه پرستاران هم

 در ،نیبنابرا ؛باشند داشته حضور مارستانیب مختلف یها بخش

 و مورد گروه اساس بر را به دست آمده جینتا توان ینم عمل

 نمود. سهیمقا و کیتفک شاهد

 داشت، وجود مطالعه انجام در که ییها تیمحدود کنار در

 گروه دو نیا تطابق و مورد گروه کنار در شاهد گروه از استفاده

 دوره یابیارزش انجام زین و کیدموگراف مشخصات تمام نظر از

 نقاطجمله  از، Kirkpatrick مدل سطح چهار هر در یآموزش

 شود. یم محسوب پژوهش حاضر قوت

 نمودن آگاه جهت در یمثبت گام تواند یم تحقیق حاضر جینتا

 و یمهارت سطح تیوضع به نسبت مارستانیب رانیمد و والنؤمس

 بهتر یها یزیر برنامه انجام با ندهیآ در تا بردارد پرستاران یرفتار

 ،یبازآموز وادواری  یآموزش یها دوره یبرگزار و ثرترؤم و

 دنبال به و داد ارتقا را پرستاران فتارر سطح نمره نیانگیم بتوان

 گزارش و انجام مارستانیب در که یموفق یها CPR تعداد ،آن

 .یابد یتوجه قابل شیافزا ،شود یم

 به که یادیز یآموزش یها دوره با وجود حاضر حال در

 ،شود یم برگزار پرستاران یبراها  مارستانیدر ب انهماه صورت

 از یکی .ستندین برخوردار الزم و یکاف یاثربخش از ها دوره نیا

 به ؛باشد یم یازسنجین عدم ها، دوره نیا یاثربخش عدم لیدال

 نظر در بدونشده  برگزار یها دوره از یاریبس که یا گونه

 یبخش با متناسبنا و پرستاران یتخصص و یواقع ازین گرفتن

 عدم لیدال از گرید یکی د.نباش یم ،کنند یم کار آن در که

 که است نیا مارستانیب در شده برگزار یها دوره یاثربخش

 به فقط و گیرد صورت نمی ها دوره نیا از یابیارزش چیه اغلب

 اکتفا پرستاران (تیرضا زانیم )سنجش شواکن سطح یابیارزش

 مورد یابیارزش یالگو از ندهیآ در دگرد یم شنهادیپ شود. یم

 قیطر از و شود استفاده ،باشد می یفیک قیتحق ینوع که موفق

 به کار طیمح در خود یریادگی از که یپرستاران با مصاحبه

 به که یپرستاران ،نیهمچن و اند کرده استفاده یموفق اریبس شکل

 استفاده یدیمف قیطر به خود یریادگی از اند نتوانسته یلیدال

 و گذارد تأثیر می آموزش در یعوامل چه که شود مشخص کنند،

 دشو می پیشنهاد ،نیهمچن تأثیری در آموزش ندارد. یعوامل چه

 ،یآموزش های دوره یاثربخش یابیارزش تاهمی به توجه با

 ریسا در ها، دوره نیا تیفیک شتریب هرچه یارتقا جهت

 مانند کرمان یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت های بخش

  دانشگاه یمرکز ستاد یحت ای و ها دانشکده ها، مارستانیب ریسا

 چهار در یآموزش یها دوره یاثربخش یابیارزش به اقدام نیز

 گردد. سطح
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 سپاسگزاری
، 301/93 شماره با یقاتیتحق طرححاضر برگرفته از  پژوهش

 یپزشک علوم اهگدانش یورآ فن و قاتیتحق معاونتمصوب 

 یپرستار ری)مد ثمره یآقا جناب از وسیله بدین باشد. می کرمان

 یآموزش زری)سوپروا یانیر خانم سرکار و پور( یافضل مارستانیب

 تشکر به جهت همکاری در انجام مطالعه، پور( یافضل مارستانیب

 .آید به عمل میو قدردانی 
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