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Abstract: Cardiovascular disease is the most common cause of death worldwide. Given 

the inevitable occurrence of respiratory cardiac arrest in hospitals and the vital role of 

nurses in pulmonary resuscitation, continuous training on pulmonary resuscitation is 

essential for nurses. The aim of this study was to investigate the effect of simulation-based 

pulmonary resuscitation training on knowledge and clinical skills of nurses working in 

Baharlou Hospital. This is a quasi-experimental single-group pre-test/post-test study 

involving 169 employed nurses who were randomly selected. A pre-test was initially 

administered to the nurses which was followed by simulation-based training offered in the 

Clinical Skills Center, and finally a post test was conducted. The data collection tool was a 

multiple choice test and a checklist of cardiopulmonary resuscitation skills. SPSS version 

20 was used to analyze the data. According to the results of this study, there was a 

significant difference in the mean scores of nurses' knowledge in the pre-test stage 

(10.84±4.13) and post-test (18.17± 1.60) and in their mean scores of cardiopulmonary 

resuscitation skills in the pre-test (15.02±5.51) and in the post-test (32.4± 2.04) (P = 

0.001). The results showed that simulation-based pulmonary cardiopulmonary 

resuscitation training had a positive effect on nurses' knowledge and clinical skills of 

cardiopulmonary resuscitation. This type of training is therefore recommended as an 

effective method in retraining of nursing staff. 
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 مقدمه

علی رغم پیشرفت های پزشکی اخیر هنوز همم استمت      

ت های مرگ و میر محتوب می قلبی سکی از مهمترسن عل

ی قلبمی رسموی احیما (.2010شود )لیود جونز و همکاران 

شامل تالش سازمان سافته در بیماران دچمار استمت قلبمی 

رسوی برای فعال نگهداشتن سیتتم گمردش خمون جهمت 

اکتیژن رسانی کافی به دستگاههای حیاتی بدن، تا زمانی 

ه حالت که فعالیت فیزسولوژسک خودبخودی گردش خون ب

، دزفولیمان 2012، بیرکنس  2000طبیعی برگردد )دان 

(. سالیانه حدود نیم میلیون استت قلبی در آمرسکما 2012

همزار ممورد خمارز از  290افتد که از اسن تعمداد اتفاق می

 باشند وهزار مورد داخل بیمارستان می 210بیمارستان و 

 و بمود  ٪90 "میر خارز بیمارسمتانی تررسبما آمار مرگ و

بیماران احیاساحیاسی شد  اغلب از عوارض نورولوژسک رنم  

( . چهل درصمد ممرگ و میرهما در 2015برند )هنیف می

درصمد آن  20اسران به خاطر بیماری های قلبی است کمه 

(. در 1396ناشی از سمکته همای قلبمی اسمت )قاسممی ، 

-توسط سمارری در بیمارسمتان 89ای که در سال مطالعه

بیمار تحت اقدامات  250 ان انجام شد ازهای آموزشی تهر

ممدت و درصمد کوتما  4/28درصد ناموفق و 4/64ی، احیا

مدت زند  ماندند )سمارری و همکماران درصد طورنی 2/7

( .  در مطالعممه جعفرسممان در بیمارسممتان شممهدای 1390

% گمزارش 10ی احیما هفتم تیر تهران نیز میزان موفریمت

ه پنجا  سال از شمرو  ببا وجود گذشت نزدسک  شد  است.

-ی قلبی رسوی، میزان زند  ماندن افمراد هممعملیات احیا

تحریرمات نشمان (. 1381)جعفرسمان  چنان ضعیف اسمت

ی مؤثرنمد، کمه شمامل هد که عوامل مختلفی بر احیمادمی

 طول انزم دت، مهعراجم تل، عایهنیهای زمارییمب ،نس

 اد فت، اسماحیمای رو ا شتی تفنت - یبلق تتاز اس د یشک

)نصمیری پمور و همکماران  اسمتغیمر   و ونیالسرسبیاز دف

 . (2000، دان 2011، سمممممارری و همکممممماران  1391

 تعلیمو  متبحر ادفرا به سترسید معد قبیلاز  اردیمو

-بحثاز  ژماسا یتکنیکهاو  ژماسا و شردر  تممیخیر  ،سدد

توانمد در احیمای ممؤثر است که ممیهمیشگی  و مهم یها

 هتتند کتانی لیناو ران(.  پرستا1388باشند )بیرم نمژاد 

 بالین بر ی،بتتر رانبیما یسوو ر قلبی ستتا هنگممممام که

 مینهدر ز کافی از ندا به باسد ، لممممممذامیشوند حاضر نناآ

باشند  شتهدا رتمها یسور قلبی یحیاا تعملیا منجاا

(  . نجمات بیممار از استمت 2007ران )وادبونکوئر و همکما

قلبی متتلزم همرا  بودن سه مؤلفه علم پزشکی، آمموزش 

دهنمد  اهمیمت باشد که نشمانکارآمد و اجرای صحیح می

آموزش در نجمات بیممار اسمت )محتمن پمور و همکماران 

، اسمتانداردهای جهمانی 2004(.  فیلیپس در سال 2010

برای همه افمراد و ی قلبی رسوی را های احیاگذراندن دور 

ها برای پرسنل درمانی هر دو سال تجدسد گواهی اسن دور 

(. مطالعمات 2018ضروری می داند )دهرمانی و همکماران 

ی، همای احیمااند که تغییرات اخیر در گاسمدرسننشان داد 

ا امم ن احیای موفق اولیه شمد ،اگرچه موجب افزاسش میزا

به تمرخی  اسمن ی نهاسی منجر تیثیر قابل توجهی در احیا

(. 1391بیماران از بیمارستان نداشته است )نصمیری پمور 

-محررین عرید  دارند هر آموزشی منجر به سادگیری ممی

همای مختلمف پاسمداری سمادگیری در روش شود اما عمق و

(. 2007آموزشی متفماوت اسمت )وادبونکموئر و همکماران 

نممدی دانممش بنممابراسن بممه مناممور افممزاسش دانممش و توانم

همای ی قلبمی رسموی، باسمد روشگان در زمینه احیاآموخت

نوسن آموزش را در نار گرفت که باعمث سمادگیری بهتمر و 

شموند )امیمدی فمر و همکماران و مانمدگارتر ممی تمرعمیق

سازی به عنوان سکمی از های اخیر، شبیه(.  در سال1387

ها در حال های آموزشی مؤثر در بتیاری از دانشگا راهبرد

، کمو  و 1391)حتینی اسرانی و همکاران  استفاد  است

سمازی در پرسمتاری (. به کارگیری شمبیه2012همکاران 

تواند منجر به گتترش دانش، مهارت و عملکمرد تفکمر می

چنمین انترادی، اعتماد به نفس و رضاست افمراد شمود همم

تواند منجر به افمزاسش سمطح تفکمر تمرسن و ممارست می

ای بدون اخمتالل سد حرفههای جدانترادی و کتب مهارت

(. 2010در امنیممت و سممالمتی بیممماران گممردد )سممانفورد 

سازی در آموزش مطالعه حاضر با هدف  بررسی تیثیر شبیه
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ی قلبی رسوی بر دانش و مهارت بمالینی پرسمتاران در احیا

 بیمارستان بهارلو انجام شد.

 روش کار

همی ای تک گروهای مداخلهاسن مطالعه از نو  پژوهش     

به صورت نیمه تجربمی و بمه روش  1397بود  و در سال 

قبل و بعد انجام شد. حجمم نمونمه بما اسمتفاد  از جمدول 

پرسمتار شماغل در تممامی  300نفر از 169مورگان تعداد 

بخش های بتتری بیمارستان بهارلو تعیمین شمد کمه بمه 

روش تصادفی ساد  بمر اسماش شممار  پرسمنلی زوز وارد 

رهای ورود به مطالعه دارا بودن ممدر  مطالعه شدند. معیا

حداقل کارشناسی پرستاری و بارتر و اشمتغال بمه کمار در 

بخش های بتتری بیمارستان بهارلو بمود و معیمار خمروز 

عدم رضاست جهت شمرکت در مطالعمه، پرسمتاران بخمش 

های وسمژ ، بخمش همای نموزادان و کودکمان، کارشناسمان 

دن معیارهای ورود بود. پرستاری با پاسه هوشبری و دارا نبو

اسن مطالعه پس از طرح در کمیته اخالق پزشکی دانشمگا  

علمممممموم پزشممممممکی شممممممهید بهشممممممتی کممممممد 

IR.SBMU.SME.REC.1398.059     .درسافت نمود

در ابتدا اهداف مطالعه، محرمانه بودن اطالعات و سافته هما 

و اختیاری بودن خروز داوطلبانه در هر مرحله به شمرکت 

 داد  شد.  کنندگان توضیح

با استفاد  از پانل تخصصی خبرگان شامل اسماتید هیتمت 

علمی، متخصصین قلب و بیهوشی  دانشگا  علوم پزشمکی 

تهران و مدرسمین مجمرب پرسمتاری در حیطمه آمموزش 

 -احیاساحیاسی قلبی رسوی بر اساش گاسدرسن احیای قلبمی

، سمک ازممون کتبمی  2015رسوی انجممن قلمب آمرسکما 

سؤال بمرای بررسمی وضمعیت  20با تعداد چهارگزسنه ای 

آسمتم(  35علمی )دانش( و سک سیاهه وارسمی مهمارتی )

تنایم شد، پس از تیسید رواسی صوری و محتواسی آزممون 

چهارگزسنه ای و سیاهه وارسی تهیمه شمد  توسمط پانمل 

خبرگان، پاساسی آنها نیز با بررسی روش آلفا کرونباخ پمس 

ن ضراسب آلفای کرونبماخ فرم میان پرستارا 30از تکمیل 

بمه دسمت آمدکمه از نامر  842/0تما  739/0متغیرها از 

در ابتمدا پمیش آزممون کتبمی از  آماری قابل قبمول بمود.

 10پرستاران گرفته شد،  سپس پرستاران در گرو  همای 

نفر  قرار گرفته و از آنها خواسته شد آزمون عملی مهارتی 

سن انجممن احیای قلبی رسوی را بر اساش آخمرسن گاسمدر

قلب آمرسکا اجرا نماسند و عملکرد آنها بمر اسماش سمیاهه 

وارسی ممورد نامر ارزسمابی شمد )پمیش آزممون(. سمپس 

آموزش علمی و عملی مهارت احیای پاسمه و پیشمرفته در 

چهار بخش )آموزش احیای پاسه، تشخی  دسمس رستممی 

های کشند ، احیای قلبی رسوی پیشمرفته و دفیبرسالتمور( 

سماعت )نمیم  2ه آموزش هر بخمش بمه ممدت ارائه شد ک

ساعت پیش آزمون و پس آزمون، سکتاعت آموزش توسط 

مدرسین، نمیم سماعت تممرسن بمرای پرسمتاران در قالمب 

مرکز مهارتهمای بمالینی  شبیه سازی در سنارسو( به روش

طی دو روز توسط مدرسمین مجمرب انجمام شمد بمه اسمن 

اسه احیای صورت که در بخش اول که مربوط به اقدامات پ

داد  شمد و توضیحات علمی توسمط ممدرش مربوطمه  بود

اقدامات عملی نیز بر روی مانکن در قالمب نحمو  صمحیح 

ماساژ دادن، مانورهای مربموط بمه بماز کمردن را  همواسی، 

از طرسق آمبوبگ داد  شد. تنفس دهان به دهان و تنفس 

دوم کممه مربمموط بممه نحممو  کممار بمما دسممتگا  در بخممش 

، توسط مدرش مربوطه توضمیحات کاممل الکتروشو  بود

در خصوص دسمتگا  الکتروشمو  و تفماوت همای شمو  

سینکرناسز )کاردسوورژن( و آسینکرناسز )دفیبرسالتمور( داد  

شد. در بخش سوم که مربوط به تشخی  دسمس رستممی 

های کشند  بود توضیحات کامل مربوط به دسس رستممی 

سمق ها توسط مدرش مربوطمه بمه صمورت آمموزش از طر

اسالسد و سپس نماسش بر روی ممانکن بما دسمتگا  شمبیه 

ساز داد  شمد. در بخمش چهمارم کمه مربموط بمه احیمای 

پیشرفته بود توضیحات در خصموص ممدسرست را  همواسی 

ساد  و پیشمرفته بما اسمتفاد  از ممانکن و تشمرسح کاممل 

الگورستم های احیمای قلبمی رسموی پیشمرفته بمر اسماش 

ب امرسکما توسمط ممدرش آخرسن گاسمد رسمن انجممن قلم

مربوطه انجام شد. در پاسان نیز مجمددا  از پرسمتاران پمس 

مهارت مبتنی بر سنارسو( آزمون  علمی )دانش( و عملی ) 

 پرسشنامه و سیاهه وارسی قبلی گرفته شد و طبق همان
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نتاس  قبل و بعمد از آمموزش ممورد بررسمی قمرار گرفمت. 

ش آزممون و مجمو  امتیازات دانش و مهارت افراد در پمی

امتیاز بود  و امتیازات قبل و بعمد  55پس آزمون هرکدام 

جمداول  داد  هما از بمرای توصمیفافراد باهم مراسته شد. 

شماخ  همای مرکمزی نایمر توزسع فراوانمی و درصمدی، 

میانگین وانحراف استاندارد، برای بررسی توزسع متغیرها از 

اسممیرونف و بمرای مراستمه دانمش و -آزمون کولموگروف

از آزمممون  نوبممت اول و دوم در مهممارت بممالینی پرسممتاران 

داد  های اسن پژوهش با استفاد   .استفاد  شدوسلکاگتون 

مممورد تجزسممه و  20نتممخه  SPSSاز نممرم افممزار آممماری 

 تحلیل قرارگرفت.

 هایافته

پرستار با وسژگی های جمعیت  169در مطالعه حاضر      

 گرفتند.مورد بررسی قرار  1شناختی طبق جدول 

 . ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران شرکت کننده در مطالعه1جدول 

Table 1. Demographic characteristics of the nurses 

 درصد فراوانی مشخصات جمعیت شناختی

 جنسیت
 6/13 23 مرد

 4/86 146 زن

 سن

 3/47 80 سال 30تا  20

 7/49 84 سال 40تا  31

 3 5 سال 50تا  41

 اهلت
 1/49 83 مجرد

 9/50 86 متأهل

 تحصیالت
 6/97 165 یکارشناس

 4/2 4 ارشد یکارشناس

 سابقه کار

 5/64 109 سال 10کمتراز 

 9/34 59 سال 20تا  11

 6/0 1 سال 30تا  21

 استخدام

 7/49 84 یمانیپ- یرسم

 3/24 41 یقراداد -یشرکت

 26 44 یطرح

 9/37 64 ژهیو

 

 –توزسع نرمال متغیرها از آزمون کولمموگراف  برای بررسی

اسمیرنوف استفاد  شد و مشخ  شمد توزسمع داد  هما در 

حیطه های ارزسابی دانش و مهارت های قبل و بعمد دارای 

ز اتوزسع نرمال نیتت، بنابراسن در بررسی های مراسته ای 

 آزمون غیرپارامترسک وسلکاکتون استفاد  شد. 

و  84/10±13/4کتبممی  میممانگین نمممر  پممیش آزمممون

بمه  17/18±60/1میانگین نمر  پس آزمون اسن بخمش 

دست آمد که اسن اخمتالف از نامر آمماری معنمی دار ممی 

همچنمین میمانگین نممر   . (Pvalue=0.001)باشمد 

 ± 51/5رسوی  -پیش آزمون  مهارت بالینی احیای قلبی

 

 

به دست آمد که با توجه به اسنکمه نممر  سمیاهه  02/15 

می باشد، میانگین نمر  مهارتی پمیش  35مهارتی  وارسی

( کمتر بمود 5/17آزمون به دست آمد  از نمر  حد وسط )

-و میانگین نمر  پس آزمون مهارت بمالینی احیمای قلبمی

به دست آممد کمه اسمن اخمتالف از  4/32±039/2رسوی 

در  . (Pvalue=0.001)نار آماری معنی دار می باشد 

و بعد از مداخله آموزشی بمه مراسته نمرات قبل  2جدول 

 تفکیک حیطه دانشی و مهارتی آورد  شد  است.
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 . مقایسه نمرات قبل و بعد از مداخله آموزشی2جدول 

Table 2. Comparison of scores before and after the training intervention  

 p.value ارهآم انحراف معیار میانگین نمره بیشترین نمره کمترین نمره زمان آزمون

 آزمون کتبی 
 13/4 84/10 19 2 پیش آزمون 

230/11 001/0 
 60/1 17/18 20 11 پس آزمون  

 مهارت بالینی 
 51/5 02/15 31 5 پیش آزمون

281/11 001/0 
 04/2 4/32 35 25 پس آزمون

 ریز مهارت 

 احیای پایه 

 60/2 47/7 13 0 پیش آزمون
030/11 001/0 

 51/0 85/12 13 10 پس آزمون

 ریز مهارت احیای پیشرفته 
 51/1 86/1 5 0 پیش آزمون

830/10 001/0 
 62/0 69/4 5 1 پس آزمون

 ریز مهارت 

 دیس ریتمی ها

 23/1 85/0 2 0 پیش آزمون
145/10 001/0 

 12/1 83/2 4 0 پس آزمون

 ریز مهارت 

 برقراری راه هوایی پیشرفته 

 03/2 05/3 7 0 پیش آزمون
701/10 001/0 

 64/0 78/6 7 3 پس آزمون

 ریز مهارت 

 استفاده از دفیبریالتور 

 53/1 62/1 5 0 پیش آزمون
786/10 001/0 

 73/0 44/4 5 1 پس آزمون

 

 بحث

دهمد نممرات آزممون سافته های اسن مطالعه نشان می 

 دانشی و مهمارتی پرسمتاران در دو نوبمت پمیش و پمس از

 شمبیه سمازیبمه روش ی قلبی رسموی یااجرای آموزش اح

( سمما بممه p=0/001دارای اخممتالف آممماری معنممادار بممود )

عبارت دسگر می تموان گفمت کمه سمطح دانمش و مهمارت 

احیای پاسه و پیشرفته پرستاران پمس از آمموزش افمزاسش 

عات مرتبط بما پمژوهش حاضمر بررسی متون و مطال .سافت

ملممی اهمیممت بمماری ارترممای سممطح علمممی و ع حمماکی از

پزشکان و پرستاران در خصموص انجمام صمحیح اقمدامات 

احیای قلبی رسوی جهمت نجمات جمان بیمماران و کماهش 

کمه  عوارض ناشی از استت قلبی رسوی اسمت، بمدسن معنما

ارائه آموزش های پاسه و پیشرفته در خصوص دسس رستمی 

مرکمز های کشند  و الکتروشو  به روش شبیه سازی در 

افمزاسش سمطح علممی و مهمارتی  باعمث مهارتهای بمالینی

پرستاران شد  است. در همین راستا مطالعمه خوشمرنگ و 

( نشمان داد کمه آمموزش احیمای پاسمه و 1386همکاران )

 پیشرفته به صورت ناری و عملی کار با مانکن و شبیه 

 

 

ساز باعث افزاسش قابل توجهی در میزان آگاهی واحمدهای 

 ست. مورد پژوهش بعد از دور  آموزشی شد  ا

طی مطالعه ای به مراسته دو  ( 1385منجمد و همکاران )

)مانکن و فیلم( بمر دانمش و عملکمرد  CPRروش آموزش 

دانشجوسان پرداختند. نتاس  مطالعه آنها حماکی از آن بمود 

که علیرغم عملکرد رضاست بخشی دانشجوسان از  دو روش 

آموزش )مانکن و فیلم( اخمتالف معنماداری بمین دو روش 

مشاهد  نشد. در حالیکه اسن امر در مطالعمه حاضمر  مذکور

(با انجمام 2005) هامیلتون با اختالف معنادار مشاهد  شد.

سممک مطالعممه مممروری نشممان داد کممه روش هممای مختلممف 

آممموزش بممر سممادگیری پاسممدار دانممش و مهممارت پرسممتاران 

مؤثرند. بهترسن روشمها را اسمتفاد  از آموزشمی برناممه ای 

های صمدادار و شمبیه سمازی راسانمه ای  مانکن راسانه ای و

 2010ادگرن در سمال  –معرفی نمود. همچنین کاردونگ 

طی مطالعه ای به مراسته دو مدل ساختاری شبیه سمازی 

مبتنی بر استفاد  از مانکن و آموزش آنالسن برای فراگیری 

در دانشجوسان پرستاری پرداختند  و نشمان  CPRمهارت 

گمرو  ممانکن در مراستمه بما  دادند  که مهارت و دانش در

گرو  آنالسن افمزاسش بیشمتری داشمته اسمت )کاردونمگ و 
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( 1396(. جعفمری چوکمان و همکماران )2010همکاران 

طی مطالعمه ای نشمان دادنمد کمه سمطح دانمش وآگماهی 

ی قلبی رسوی بر اسماش خصصی پزشکی با احیادستیاران ت

قابمل قبمول نیتمت و  CPRدر رابطه با  AHAگاسد رسن 

زم است دور  های مناسب آموزشی برای بهبود دانمش و ر

مهارت با فواصل زمانی مناسب بمرای دسمتیاران تخصصمی 

حیدر زاد  و همکاران طی  .رشته های مختلف برگزار شود

انجام دادنمد، در  1393دو مطالعه نیمه تجربی که در سال

سمازی  شمبیه نشان دادند که آموزش به روش مطالعه اول

نکن باعث افزاسش در  خمود کمار آممدی در ما و کامپیوتر

پرستاری شد  اسمت،  دانشجوسان زمینه احیای قلبی رسوی

 سازی کامپیوتر ولی اختالف معناداری بین دو روش )شبیه

دوم نیز نشمان دادنمد مانکن( وجود نداشت و در مطالعه  و

سمازی  بمه دو روش )شمبیه از نار آماری تیثیر آموزش که

دانمش و رضماستمندی دانشمجوسان  ممانکن( بمر و کامپیوتر

پرسممتاری معنممادار و مببممت بممود  اسممت ) حیممدرزاد  و 

(. اسممازی و 1394، حیممدرزاد  و جهممانی  1394ان همکممار

مداخله آموزشمی ( نیز نتیجه گرفتند که 1391همکاران )

باعث ارترای سطح دانمش و مهمارت پرسمتاران در زمینمه 

CPR ر مرکمز مرطعی که د همچنین مطالعه ای. گردد یم

با عنموان آمموزش  2017تحریراتی کاسکی نپال در سال 

  همای بمالینی مرکمز مهمارتهای احیاسی قلبی در  مهارت

قبل از ورود به محیط بالینی انجام شد، نتاس  حاکی از آن 

که مهارت بالینی دانشجوسان در امتحمان پمس ازکمار  بود 

بمه  موفق تر بود  و اعتماد مرکز مهارتهای بالینی کردن در

نفممس بیشممتری  نتممبت بممه روش سممخنرانی داشممتند ) 

مطالعات زسادی در زمینه احیمای قلبمی (. 2017آپادهاسای

رسوی مبنی بر کمبود دانش و مهارت دانشجوسان پزشمکی 

و پرستاری و حتی دستیاران مختلف و پرستاران شاغل در 

بیمارسممتانها انجممام شممد  اسممت و بحرانممی بممودن شممراسط 

قلبی رسوی می تواند گوا  براهمیمت و  بیماران دچار استت

کاربرد اسن پمژوهش باشمد. از طرفمی ماهیمت  کمار حرفمه 

پرستاری حضور متتمر بر بالین بیممار و داشمتن دانمش و 

است. از محدودست همای اسمن  CPRمهارت بار در زمینه 

مطالعه انجام سکبار پس آزمون است که در روز دوم انجمام 

لعات بعدی پمس آزممون بما شد. پیشنهاد می شود در مطا

 فواصل زمانی بیشتر پس از آموزش نیز انجام گیرد.

 نتیجه گیری

آموزش احیای قلبی رسموی بمه تیثیر مببت  با توجه به

بمر دانمش و  مرکز مهارتهمای بمالینی روش شبیه سازی در

  مهارت بالینی پرستاران، با آموزش های دور  ای متمتمر

زشمی، بمرای افمزاسش و استفاد  از روش های اثربخش آمو

 توان علمی و مهارتی پرستاران می توان بهر  برد.

 تشکر و قدردانی

اسممن مرالممه نتیجممه پاسممان نامممه خممانم مممرسم رضمماسی  

دانشممجوی کارشناسممی ارشممد آممموزش پزشممکی دانشممکد  

 مدسرست و آموزش پزشکی شهید بهشتی بما کمد اخمالق 

IR.SBMU.SME.REC.1398.059 ممممی باشمممد. از

ان بیمارسممتان بهممارلو کممه در اسممن پممژوهش کلیممه پرسممتار

 شرکت کردند، قدردانی می نماسیم.
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 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله                                                                                                                                        

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                         

   1400 نتابتتا، 2، شمار  دوازدهمسال                                                                                                                                                           

 مهارت بالینی پرستاران بیمارستان بهارلو ی قلبی ریوی به روش شبیه سازی بر دانش وبررسی تأثیر آموزش احیا

 

، دانشمگا  علموم و ممدسرست آمموزش پزشمکیمجازی، عضو هیتت علمی، گرو  آموزش پزشکی، دانشکد   :سمیه اکبری فارمد

 .پزشکی شهید بهشتی، تهران، اسران

دانشمگا  علموم  ی،آمموزش پزشمک و تسرسدانشمکد  ممد ،سادگیری الکترونیکگرو   ،عضو هیتت علمی :فرمهرنوش خشنودی 

  .پزشکی شهید بهشتی، تهران، اسران

، دانشمگا  علموم پزشمکی شمهید و ممدسرست آمموزش پزشمکیمجازی، دانشکد  ، گرو  آموزش پزشکی، انشجود :مریم رضایی 

 .بهشتی، تهران، اسران

 مشمهد،  واحد مشهد، دانشگا  آزاد اسالمی،ضو هیتت علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، ع :*آرزو فرج پور

 .اسران

 

   

  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  واحمد مشمهد، دانشمگا  آزاد اسمالمی،عضو هیتت علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی،  مسؤول: سندهینو*

 .اسران مشهد،

    Email:Ar.farajpour@gmail.com 

 

باشند. با توجمه بمه وقمو   ترسن علت مرگ و میر در سراسر دنیا می بیماری های قلبی عروقی شاسع چکیده:

و نرش حیماتی پرسمتاران در احیمای قلبمی رسموی، آمموزش اجتناب ناپذسر استت قلبی تنفتی در بیمارستان 

ی یمابررسمی تمیثیر آمموزش اح ی قلبی رسوی برای پرستاران الزامی است. پژوهش حاضر با هدفمتتمر احیا

اسن مطالعه از نو  پژوهش  انجام شد. ستان بهارلوبه روش شبیه سازی در پرستاران شاغل در بیمارقلبی رسوی 

پرستار شاغل  169های نیمه تجربی تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون  است. در پژوهش حاضر تعداد 

به طور تصادفی وارد مطالعه شدند. پمس از اجمرای پمیش آزممون، آمموزش بمه روش شمبیه سمازی در مرکمز 

زممون چهارگزسنمه ای و پس آزمون انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات آ مهارتهای بالینی اجرا شد و پس از آن

 SPSSرسوی بود. جهت تجزسه و تحلیمل داد  هما  از نمرم افمزار آمماری  -مهارت احیای قلبی سیاهه وارسی

میمانگین نممرات دانمش پرسمتاران در مرحلمه پمیش آزممون  سافتمه هما نشمان داد .اسمتفاد  شمد 20 نتخه

( و نیز میانگین نمر  پیش آزمون  مهمارت بمالینی احیمای 18/17±60/1آزمون  ) ( و پس13/4±84/10)

به دست آمد ( 4/32 ± 04/2( و میانگین پس آزمون مهارت بالینی )02/15±51/5رسوی پرستاران ) -قلبی

(. نتماس  پمژوهش نشمان دادنمد کمه P=001/0که در هر دو حیطه اسن اختالف از نار آماری معنی دار بمود )

احیای قلبی رسوی به روش شبیه سازی در مرکز مهارتهای بالینی تیثیر مببت بر دانش و مهارت بالینی  آموزش

رسوی پرستاران داشته است و به عنوان سک روش اثمر بخمش در بمازآموزی پرسمتاران  -در زمینه احیای قلبی

 توصیه می شود.  

  .ینیهای بال احیای قلبی تنفتی، شبیه سازی، مهارت واژگان کلیدی:
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