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Abstract: To improve the knowledge and performance of the resuscitation team, we
decided to evaluate the effectiveness of simulation training in small groups on the
performance of the neonatal resuscitation team at Namazi Hospital in Shiraz. In this
interventional study, a single group of pre-test and post-test, 45 nursing staff and
pediatric assistants were present using a simple random method. The workshop was
held in three stages of training individual skills, integrated and technical, and finally by
simulating the conditions of the delivery room, different scenarios were presented to all
people and resuscitation operations were filmed separately. Individuals evaluated their
performance based on the 2016 Neonatal Resuscitation Program checklist and were
guided by a trainer. After 6 months, using a handmade checklist, the effect of training
on individual skills, cognitive, technical and experience of individuals was analyzed
using SPSS23 software with paired t-test. The mean scores of cognitive, behavioral,
technical and experiential skills of learners after training with simulation and reporting
methods in small groups increased significantly, the level of significance is
respectively(P=0.03), (P=0.001), (P=0.001), (P=0.001). Holding resuscitation report
sessions and group training of nurses and specialists in small groups is effective in
improving the skills required by the resuscitation team, and people's experience shows
that this method is also effective in improving people's self-confidence and improving
their performance.
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واقع را تقلی م کف  .شبیه سازی آموزش  ،در ش ایﻄ

مقدمه
احتمال وقوع وقفه قلب یا تنفف

که انجام آموزش های واقع  ،ی ا  ،وقت یی و خﻄ ناﻙ

در زمنا تولن هن

نوزاد ،به خصوص در اولین لحظات زنن ی ننوزاد ننار

و

است و یا به ه دلیل  ،ﻏی عمل است ،استفاد م شود.
در زمیفه های یونایو

بیمار بیش از ه زما دیگ ی است (کت ویفکن .)2006

موقعیت های شبیه سازی ش ،

حنن ود  90درصنن از میننما منن ر و مینن نننوزادا در

فعالیت های انسنننننننننننننننننا  ،ازجمله در کﻼ

کشورهای درحال توسعه با احیا به روش منثر من توانن

درس (ب ایآموزش های انف ادی و ی و کوچک) ،به کار

کاهش یاب (سنام را و همکنارا  .)2013طبن ینمارش

م روند (مورتن و همکارا  .) 2020ینادیی ی مبتفن بن

سازما به اشت جهان ع م تشخیص و تفکیک به موقن

شبیه سازی به طور یست د ای در آموزش ی و پمشنک

نوزادا نیازمف احینا در کنادر درمنا ناشن از دنع در

ب ای آموزش مهنارت هنا  ،داننش و کنار ی وهن در ینک

آموزش آنهاسنت (مفنو  .)2011نیناز تنید درمنا تفهنا

محیط امن استفاد من شنود (کلبنه و همکنارا .)2015

افمایش کل آموزش احیا قلب ریوی نیسنت ،بلکنه هن

روش ت ری

اصل باال ب د کیفیت احیا قلب ریوی از ط ین آمنوزش

موجب ارتقای انگیم  ،نشاط و نوآوری و افمایش کارای در

بهیفه م باش (منوالزاد و همکنارا  .)1393روش هنای

دانشجو و م ر

ار بخش ،بای مفظد و ب انگیمانفن

های

باشن و

شود (آکی ی  .)2009این روش آموزش

معمنول در علنوم پمشنک عبارتفن از سنخف ان ،

در سال  2011جهت ب یماری کاریا احیا نوزادا توسنط

سخف ان ب نامه ریمی ش  ،بحث ی وه  ،پ سش و پاسخ،

آکادم طب کودکا آم یکا جهت بهبود و تثبیت دانش و

ط ح مسئله ،ایفای نقش ،ویمینت هنای

مهارت ف ایی ا توصیه ش (زایچ کین و همکارا .)2011

ت ری

یادیی ی ب اسا

آموزش در بیمارستا (عل اکب ی و همکارا .)1393

یمارش ده ریشه در نظ یه یادیی ی تج ب دیوی کلنب

یک از کارآم ت ین شنیو هنا در زمیفنه آمنوزش علنوم

دارد در این نظ یه ،ینادیی ی در م احلن پشنت سن هند

پمشننک  ،آمننوزش در ینن و کوچننک اسننت .ایننن روش،

اتفاق م افت در ابت ا ،ذهن ف ایی با واقعیت هنای منبهد

یفتگوی است سفجی

و مفظد که در آ ه یک از ین و

ها مستق از هد به فعالیت م پ دازن و ه ک ام از اعضاء
در ی و نقش خاص را ب عه

م شود .سپ

در م حله بع زوایای مختلن مودنوع در

م یی ن  .تع اد اف اد هن

نظ ی فته م شود و ف دیه هنای مﻄن ح من شنود .در

در چفین منوقعیت

م حله آخ ف ایی با به از اینن ف دنیه هنا بنه تصنمید

ی و د نف یا کمت م باش  .م ر

دارد و صن فاً

یی ی و ح مسئله م پ دازد (ساو ی و همکارا .)2016

دانش نیست .این روش باعنث من شنود تنا

با توجه به تأکی ب عملک د مبتفن بن شنواه  ،افنمایش

نقش هماهفگ کفف
انتقال دهف

دریی م شود و ب و سویی ی در تج بینات ج ین وارد

فعالیت ها را بن عهن

آمننوزش یی ننن یا در انجننام کننار ی وهنن بننا تج بننه و

مهارت بالیف دانشجویا و کادر درما و توجه بنه ایمفن

کارآزمود شون و همچفین در کسب مهارت های ی وهن

بیمار ،کاهش خﻄای پمشک و همیفه های درمنان  ،ایجناد

شام توانای در ایجاد ارتباط مثر  ،اولویت بف ی اهن ا ،

محیط های واقع در قالب سفاریو های مختلن و تثبینت

م ی یت ،ب نامه ریمی ،زما بف ی و کسنب مهنارت هنای

آموزش با م ور عملک د ه ف د در جلسات یمارش ده به

بین ف دی آ هنا را توانمفن کفن (مناردانووا و همکنارا

عفننوا ممیننت هننای اسننتفاد از ایننن روش آموزشنن در
اسنت ( علن اکبن ی و

)2020

پژوهش های متع دی ذکن شن

شبیه سازی در لﻐت به معفای ارائنننننننه ب ل از یک چیم

همکنننارا  ،1393کننناری و همکنننارا  ،1395پیفنننار و

واقع  ،یک ف ایف یا نمایشننن از اوداع جاری است .شبیه

همکارا  ،2016هاونگ  .)2019اهلل بخشنیا و همکنارا

سازی فعالیت است که جفبننه هننای اساس یک موقعیت

( )1397در مﻄالعه ای تأری روش یمارش ده ب مهنارت
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بذرافکن و همکاران

های روا ح کت  ،اعتماد به نفن

کسب نم قبول در آزمو و ش کت در جلسات آموزش

و ردنایت دانشنجویا

پ ستاری را ب رس نمود و اذعا داشتف اینن روش باعنث

بود .اف اد در صورت ع م ردایت به همکاری در پژوهش و

بهبود این مهارت ها م شود از ط ف بنه لنموم مﻄالعنات

یا ع م حضور در کاریا از مﻄالعه خارج ش ن  .ب ای نمونه

بیشت جهت ارزیاب روش هنای شنبیه سنازی در مهنارت

یی ی روش تصادف ساد مورد استفاد ق ار ی فت در ه

های مختل دانشجویا تأکی کن د .پیفنار و همکنارا در

ی و یک دستیار متخصص به عفنوا مسنئول ین و و دو

آنکارا با مﻄالعه در میا  46نفن از دانشنجویا پ سنتاری

پ ستار حضور داشتف  .قب از ورود اف اد به پژوهش ،دانش

تأری آموزش مبتف ب شبیه سازی و فیلمبن داری را روی

ف دی با توجه به ش کت در آزمو آنﻼین وزارت به اشنت

مهارت معایفه نوزادا مورد ب رس ق ار دادنن و بنه طنور

ب رس ش  .اف اد با توجه به دریافت ح نصاب نم قبول

معفاداری تأری اینن روش آموزشن بن داننش و عملکن د

وارد مﻄالعه ش ن  .کاریا آموزش در سه م حله آمنوزش

دانشجویا مثر یمارش ک دن ( پیفار و همکنارا 2016

مهارت های شنفاخت  ،رفتناری و تکفیکن ب ینمار شن و

) .با توجه به نیاز بیشت مﻄالعه جهت بنه کناریی ی روش

نهایتا با شنبیه سنازی شن ایط اتناق زایمنا  ،سنفاریوهای

های نوین در آمنوزش پمشنک و در نظن ین فتن توصنیه

مختل ب ای ه تید ارائه و سپ

از انجنام عملینات احینا

دانشگا طنب کودکنا آم یکنا در اسنتفاد از روش هنای

ه تید به صنورت ج ایاننه فنیلد بن داری شن  .جلسنات

آموزش مفاسب جهت ارتقاء عملک د تید احیا نوزادا  ،بن

یمارش ده ب اسا

آ ش ید تا ار بخش آمنوزش بنه روش شنبیه سنازی و

خوب » ط اح ش  .این م ل شام سه م حله واکنفش،

یمارش ده در ی و های کوچک بن عملکن د تنید احینا

اعضای ه تنید

نوزادا در بیمارستا نمازی شی از را منورد مﻄالعنه قن ار
داد و به صورت تفکیک ش

تأری این روش را ب مهنارت

م ل رادول « یمارشگ ی با قضاوت

تجمیه و تحلی و جم بف ی است .سپ
عملک د خود را ب اسا
های احیا ب اسا

سنیاهه وارسن ارزیناب مهنارت

دستورالعم ب نامه احیا نوزادا

سنال

در اینن م حلنه داد

های شفاخت  ،رفتناری و تکفیکن ف ایین ا منورد خنود

 2016ارزیاب نمودن  .نقش من ر

ارزیاب ق ار دهید.

بازخورد مفاسب و ه ایت ک د آموزش یی ن یا بود .در
نهایت 6ما بع از کارینا هن فن د درمنورد مینما ارن

مواد و روش ها

بخش کاریا به روش شنبیه سنازی و ینمارش دهن بن

مﻄالعه حاد یک مﻄالعه نیمه تج بن م اخلنه ای از
نوع تک ی و – پیش آزمو پ

آزمو من باشن و بنا

مهارت های شفاخت  ،رفتناری ،تکفیکن و تج بنه فن دی
خننود نسننبت بننه قب ن از ش ن کت در کاریننا  ،ب ن اسننا

لحنننناو نمننننود مننننوارد اخﻼقنننن انجننننام شنننن

پ سشفامه دست ساز پژوهشگ منورد خنود ارزیناب قن ار

( .)IR.SUMS.REC.1399,131حجد نمونه با توجنه

ی فت .مهارت های شفاخت شام مﻄالب نظ ی بنود کنه

به مﻄالعات مشابه و سنﻄ اطمیفنا 95درصن محاسنبه

ف ایی در ارتباط با اصول کل احیا پاینه و پیشن فته باین

ی دینن ( کنناری و همکننارا  .)1395تعنن اد  30نفنن از

م دانست .مثلفه های منورد ارزیناب در مهنارت رفتناری

پ ستارا و  15نف از دستیارا تخصص کودکنا شناﻏ

شام ق رت رهب ی ،پیش بیف و ب نامه رینمی ،من ی یت

در بیمارستا نمازی شی از به صورت تصادف در  15ی و

زما و نحو استفاد از اطﻼعات موجود م باش  .مهنارت

 3نف تقسید ش ن  .این اف اد پ

از پن نمنود ردنایت

آیاهانه وارد مﻄالعه شن ن  .معینار هنای ورود بنه مﻄالعنه
ح اق دو سال سنابقه کنار ،من رﻙ تحصنیل لیسنان
بنناالت  ،یذرانن

های تکفیک  ،مجموعه مهارت های است که ف ایی حین
اج ای سفاریو از خود نمایش م ده مانفن شنیو کلن

و

کار ،نحو اسنتفاد از ابنمار و کناری وه  ،مینما ردنایت

دور احیننا نننوزادا بننه روش سننخف ان ،

ف ایی ا  ،جنذابیت آموزشن تنأری روش شنبیه سنازی و
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یمارش ده در افمایش اعتماد به نف
در مقایسه با روش ت ری

حین انجنام احینا

یافته ها

سفت در متﻐین تج بنه منورد

مجموعناً  45نفن از پ سننتارا و پمشننکا

شنناﻏ در

ب رس ق ار ی فت .جهت روای پ سشفامه از نظ دو نف از

بخش م اقبت های ویژ ننوزادا در اینن مﻄالعنه شن کت

اعضای هیئت علم دانشگا علوم پمشک شنی از اسنتفاد

ک دن  .مینانگین سنن شن کت کففن یا 35 /6و انحن ا

ش  .پایای آ با استفاد از آلفای ک ونباخ منورد سنفجش

معیار  4/18م باش  .از واح های منورد پنژوهش در اینن

ق ار ی فت که ب اب با  79/6بود که این ام نشنا دهفن

مﻄالعه  96/4درص ز و  4/4درص م د بودن کنه 52/8

پایای و همبستگ سثاالت بود که در نهایت منورد تأیین

درص از آنها لیسان

ق ار ی فنت .در ادامنه بنا اسنتفاد از آزمنو کولمنوی و

درص نیم متخصص اطفال بودنن  .همچفنین  66درصن از

اسمی نو توزی ن مال داد ها مورد ب رسن قن ار ی فنت

ف ایی ا دارای سن بیشت از  35سال بودنن و فقنط 2/2

داد هنا بنا

درص از ف ایی ا دارای سن کمت از  25سنال بودنن  .در

که ن مال بود آ نیم تأیین ی دین و سنپ

و  13/2درص  ،فوق لیسنان

و 33

استفاد از ن م افمار  SPSS23از ط ی آزمو ت زوج

خصوص توزی ف اوان سنابقه کنار در بخنش ننوزادا 44

مورد تجمیه و تحلی ق ار ی فت .ابنمار ین دآوری داد هنا

درص اف اد بیشت از  9سال و  6/6درص اف اد نیم بنین 3

شام ف م مشخصات جمیعنت شنفاخت  ،سنیاهه وارسن

تا  6سال تج به کار در بخش نوزادا را داشتف .

خود ارزیاب  ،دوربین فیلمب داری بود .
جدول .1یافته های جمیعت شناختی نمونه پژوهش

Table 1: Demographic findings of the research sample
سن

جنس
درصد

تحصیالت
درصد

نمونه

فراوانی

زن

43

96/4

مرد

2

4/4

25-30

-

-

-

30-35

11

-

-

-

بیشتر از 35

30

66

جمع

45

100

جمع

45

100

سابقه کار در بخش نوزادان
درصد

نمونه

فراوانی

کمتر از 25

1

2/2

3

6/6

فوق لیسانس

24/2

متخصص

15

-

-

-

جمع

45

100

فراوانی

فراوانی

درصد

نمونه

فراوانی

لیسانس

24

52/8

6

13/2

3-6

33

6-9

13

بیشتر از 9

20

44

جمع

45

100

فراوانی

نمونه

فراوانی

کمتر از 3

9

19/8

3

6/6
28/6

فراوانی

جدول شماره  :2مقایسه میانگین نمرات مهارت های شناختی ،رفتاری ،تکنیکی و تجربه فراگیران قبل و بعد از آموزش به روش شبیه سازی و گزارش دهی

Table 2: Comparison of the mean scores of cognitive, behavioral, technical and experience skills of
learners before and after training by simulation and reporting methods
متغیر
مهارت های شناختی
مهارت های رفتاری
مهارت های تکنیکی
تجربه

میانگین

انحراف از معیار

قبل از آموزش

15/264

0/10887

بعد از آموزش

15/596

0/09690

قبل از آموزش

15/634

0/17296

بعد از آموزش

17/911

0/33710

قبل از آموزش

16/180

0/40496

بعد از آموزش

18/173

0/35800

قبل از آموزش

15/872

0/35690

بعد از آموزش

17/776

0/61202

سطح معناداری

مقدار t

0/03

-15/55

>0/001

-41/43

>0/001

-26/21

>0/001

-19/30
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بذرافکن و همکاران

م ین دد ،بن اسنا

آیاه و مهارت پ ستارا  ،مقایسه میانگین نمن ات داننش

همانگونه که در جن ول  1مشناه

نتایج آزمو ت زوج  ،میانگین نم مهارتهنای شنفاخت

از آموزش ()17/96

ف ایی ا در پیش از آموزش  15/2بود که در پ

آزمنو

به  15/5تﻐیی یافته است و این افمایش از نظ آماری نینم

قب از آموزش ( )10/95بﻼفاصله پ
و د هفته پ

از آموزش ( )16/12نشا م ده کنه بناز

آموزی و تک ار پیوسته آموزش ها مورد نیاز است(مختاری

معفننادار م باش ن ( .)p=0/03همچفننین ،میننانگین نم ن

و همکارا  .)2007این که از چه م ت پن

مهارتهای رفتاری ف ایی ا در پیش از آموزش  15/6بنود

آموزش  ،دانش و مهارت اف ادش وع به افت من کفن  ،در

که در پ

آزمو به 17/9تﻐیی یافته است و این افنمایش

از نظ آماری نینم معفنادار اسنت ( )p<0/001و مینانگین
نمن مهارتهننای تکفیکن ف ایی ن ا در پننیش از آمننوزش
 16/1بود که در پ

آزمو به 18/1تﻐیین یافتنه اسنت و

ایننن افننمایش از نظنن آمنناری نیننم معفننادار م باشنن

مﻄالعات ب رس ش

ول نتایج با یکن یگ متفناوت بنود

است .در مﻄالعنه همفن  18منا پن
نظ ی حفظ ش

از ینک دور

از کارینا  ،داننش

ول مهنارت عملن تفهنا در  75درصن

افننن اد در حننن قابننن قبنننول مانننن

بنننود (همفننن و

همکارا  .)2000در مﻄالعه سو دانش بع از شش منا بنه

( .)p<0/001نهایتاً تج به اف اد مورد ارزیناب قن ار ی فنت

ح پایه رسی

کننه میننانگین نم ن ف ایی ن ا قب ن از ش ن کت در دور و

خورست ( )2018به ب رس حفنظ مهارتهنای شنفاخت و

آشفای با روش های نوین ،ب اب با  15/8بنود کنه تج بنه

رفتاری متخصصین اطفال در ط زمنا پ داخنت و بینا

ایشا در مورد احیا نوزاد پ

از ش کت در کاریا احینا

بود (سو و همکارا  .)2000مﻄالعنه بنین

نمود که دانش و مهارت ه دو کاهش یافته ان اما مهنارت
است .به نظن من

نوزادا با روش نوین( شبیه سازی و یمارش دهن )17/7 ،

های شفاخت ( دانش) بهت حفظ ش

افمایش یافته و اینن افنمایش از نظن آمناری نینم معفنادار

رس ش کت در کاریا به تفهای نم توان دنامن حفنظ

م باش (.)p<0/001

دانش و مهارت در طول زما باش .
با توجه بنه نتنایج حاصن از پنژوهش حادن  ،مینانگین
نم ات مهارت های رفتاری و تکفیکن نسنبت بنه قبن از

بحث
نتایج حاص در خود ارزیناب مهنارت هنای شنفاخت

ش کت در آموزش افمایش بیشت ی داشته است (از 15/63

نشا داد که میانگین نمن ات داننش ( مهنارت شنفاخت )

به 17/91و از 16/18به) 18/17که نشنا من دهن اینن

شش ما بعن از آمنوزش ( )15/59نسنبت بنه قبن از آ

روش آموزش در تثبیت مهارت های رفتاری و تکفیک در

( )15/26به طور معفاداری بیشت ش
ایفکننه پن

است .بنا توجنه بنه

از آمننوزش میننانگین دانننش افن اد در سننﻄ

مقایسه با مهارت های شفاخت موف ت ظاه ش

اسنت

که م توا نتیجه ی فنت جهنت بهبنود هن چنه بیشنت

است لموم تک ار آموزش در طول سال

مهارت های شنفاخت اسنتفاد از کتابچنه هنای آموزشن

مﻄ ح من شنود کنه اینن نتیجنه بنا مﻄالعنه نناالوادی و

مکم م توان مثر باش  .مﻄالعه نادل و همکارا نشنا

متوسﻄ باق مان

فیلد دبط ش

احیای ننوزاد در جلسنات

همکارا همسوست .ناالوادی و همکنارانش در مﻄالعنه ای

داد که مشاه

م وری به ارزیاب ار بخش کاریا احیا نوزادا بین سنال

یمارشگ ی تأری چف ان در عملک د کارکفا در پی وی از

هننای 2009تننا 2016پ داختننه و درص ن نم ن ات قب ن از

دستورالعم استان ارد ن اشت (ننادل و همکنارا .)2011

آمننوزش را از  12/42تننا  65درص ن و شننش مننا بع ن از

این در حال است که مﻄالعه کاری و همکارا بنا عفنوا

آموزش 68تا  79درصن ینمارش نمنود انن (نناالوادی و

ب رس تأری آموزش بنه روش شنبیه سنازی بن عملکن د

همکارا  .)2018در مﻄالعه مختاری و همکارا با عفنوا

پ ستارا در احیای نوزادا در بیمارستا ف ی

ب رس تأری بازآموزی احینا قلبن رینوی پاینه بن مینما

نتننایج حاص ن از مﻄالعننه کفننون همسننو بننود ( کنناری و
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همکارا  .)1395مﻄالعه فایفا و همکارا نیم نشنا داد
است که پ

از هشت هفته مهارت لولنه ینذاری کناهش

مهارت های شفاخت در یک سﻄ متوسﻄ باق مان نن .
نیاز به بازآموزی آموزش احینا در فواصن زمنان منفظد و

یافته است و اذعا داشته با یذشت زمنا سنﻄ مهنارت

پیوسته را تأیی م کف  .مﻄالعه حاد توانست با استفاد

اف اد نیم به طور قاب توجه کمت م شود .بفاب این ،لموم

از روش نوین آموزش و با تأکی ب لموم بهبود کناری وه

تک ار آموزش به روش مثر در باز های زمان مشخص در

در عملیات احیا نوزادا مورد قبول و پنذی ش ف ایین ا و

تثبیت مهارت تکفیک ؛ مﻄ ح م باش (فایفا و همکارا

بهبود عملیات احینا شنود .در پنژوهش حادن اسنتفاد از

 .)2012با ب رس تج به ف ایی ا  ،خود کارام ی و ردایت

سفاریوها ،تم ین عمل  ،ادﻏام کار نظ ی با عمل  ،استفاد

آ ها از ش کت در این روش آموزش در مقایسه بنا روش

از یمارش ده در ب رس نقناط دنع و قنوت ف ایین ا

های سفت نشا داد که میما اعتماد به نف
پ

تنید احینا

باعث فعال ت ش

ف ایی ا در ام آموزش ش  .نتایج این

از ش کت در جلسات یمارش ده به طنور مینانگین

مﻄالعه م توان در بهبود ب نامه های آموزش خصنو صنا

از  15/87به  17/77افمایش یافته اسنت .اسنتفاد از ارائنه

ب ای کارکفا بالیف در بخش های نوزادا و اتناق عمن ،

از شنبیه سنازی مفجن بنه تج ین

به کار ی فته شود و از اینن روش آموزشن در دور هنای

یمارش بﻼفاصله پن

تج به در ذهن ف ایی ا  ،ادﻏام محتوا و یادیی ی بهت من

آموزش احیا نوزادا و ه دور آموزش ای که نیازمف به

شننود (دسننک و همکننارا  .)2013بننا ایننن حننال ،ب ن و

کاریی ی ،کاری وه و استفاد مثر از دانش و مهارت بنه

شفاسای اشتباهات در طول شبیه سازی و داشتن ف صت

شک نظام مف م باش  ،قاب استفاد است.

ب ای اصﻼح آنها ،دانش آموختگنا ممکنن اسنت عملکن د

مالحظات اخالقی :موارد م بوط به اخنﻼق در پنژوهش و

دعی

و دانش نامفاسب خود را به محیط بنالیف مفتقن

کفف .بفاب این در مﻄالعه حاد آموزش دهفن

بنا هن ایت

نیم امانت داری در استفاد به متو و ارجاعات مقاله تمامناً
رعایت ی دی .

ی و هنای کوچنک ف ایین ا ؛ ف صنت مفاسنب را جهنت

تعارض منافع :ت وین این مقالنه ،فاقن ه یوننه تعنار

تجمیه و تحلی نقاط دنع و قن رت توسنط خودشنا را

مفاف بود است.

ف اهد نمود و با تأکی ب استان اردها ه ایت ی ف ایین ا
م باش  .نوری

و همکنارا ( )2012در مﻄالعنه ای بنه

بیا عوام انسان مثر در کیفیت احیا پ داخته و عفنوا
نمود که م ی یت ،ارتباط مفاسب و رهب ی از نکات کلی ی
ار بخش ب بهبود عملیات احیا م باش که در آموزش به
روش شبیه سازی در پژوهش حاد سع شن در ط احن
سفاریو ها این مهد مورد تأکی ق ار یی د و با مع ف رهب
تید و ش ح وظای ه یک از اعضنا کناری وه بنه شنک
نظام مف ی انجام ش .

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشا دهف

تنأری مثبنت آمنوزش بنه

روش شبیه سازی در ی و های کوچک ب سﻄ داننش و
عملک د تید احیا نوزادا است اما با توجه به ایفکه نمن ات
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بذرافکن و همکاران
مجلهی توسعهی آموزش جف یشاپور
فصلفامهی م کم مﻄالعات و توسعهی آموزش علوم پمشک
سال سیمدهد ،شمار  ،1بهار 1401

بررسی اثر بخشی آموزش به روش شبیه سازی و گزارش دهی در گروه های کوچک بر عملکرد تیم احیا
نوزادان
لیال بذرافکن :عضو هیئت علم  ،آموزش پمشک  ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
جواد کجوری :عضو هیئت علم  ،آموزش پمشک  ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
فاطمه یارمحمودی* :عضو هیئت علم  ،ی و رادیولوژی ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
زهرا زهادت پور :دانشجوی دکت ای ح فه ای پمشک  ،کمیته تحقیقات دانشجوی  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
سید مستجاب رضوی نژاد :عضو هیئت علم  ،ی و نوزادا  ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
رضا بهرامی :عضو هیئت علم  ،ی و نوزادا  ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
مهرداد رضایی :عضو هیئت علم  ،ی و نوزادا  ،دانشک پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .

چکیده :ب ای بهبود دانش و عملک د تید احیا ،تصمید ی فتید که ار بخش آموزش به روش شبیه سازی
در ی وههای کوچک را ب عملک د تید احیا ننوزادا در بیمارسنتا نمنازی شنی از ارزیناب کفنید .در اینن
مﻄالعه م اخله ای ،یک ی و واح پیش آزمنو و پن آزمنو  45 ،نفن از پ سنف پ سنتاری و دسنتیار
کودکا با استفاد از یک روش تصادف ساد حضور داشتف  .کاریا آموزش در سه م حله آموزش مهارت
های ف دی ،ادﻏام ش و تکفیک ب یمار ش و درنهایت با شبیه سنازی شن ایط اتناق زایمنا  ،سنفاریوهای
مختل ب ای همه اف اد ارائه و از انجام عملیات احیا به صورت ج ایانه فیلد ب داری ش  .اف اد عملک د خود
را ب اسا سیاهه وارس ب نامه احیا نوزادا  2016ارزیاب ک دن و توسط م ب راهفمای ش ن  .پ از6
ما  ،با استفاد از یک سیاهه وارس دست ساز ،تأری آموزش ب مهارت های ف دی ،شفاخت  ،فف و تج بنه
اف اد با استفاد از ن م افمار  23SPSSبا آزمو  tزوج مورد تجمیه و تحلی ق ار ی فت .مینانگین نمن ات
مهارت های شفاخت  ،رفتاری ،تکفیک و تج به ف ایین ا پن از آمنوزش بنا روش هنای شنبیه سنازی و
یمارش ده در ی و های کوچک به طور قاب توجه افمایش یافت ،سﻄ معف داری به ت تینب عبنارت
اسننت از (  .)P=0/001( ،)P=0/001( ،)P=0/001 ( ،)P=0/03ب یننماری جلسننات یننمارش دننبط احیننا و
آموزش ی وه پ ستارا و متخصصا در ی و های کوچک در بهبود مهارت های مورد نیاز تید احیا مثر
است و تج به اف اد نشا م ده که این روش در بهبود اعتماد به نف اف اد و بهبود عملک د آنها نیم مثر
است.
واژگان کلیدی :آموزش ،شبیه سازی ،احیاء ،نوزاد ،یمارش ده .

*نویسنده مسؤول :عضو هیئت علم  ،ی و رادیولوژی ،دانشک

پمشک  ،دانشگا علوم پمشک شی از ،شی از ،ای ا .
Email: babanan1372@yahoo.com
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