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چکیده
زمینــه و هــدف :کمــک بــه بیمــاران دچــار ایســت قلبــی بســتگی بــه ســرعت و کیفیــت معالجــه دارد لــذا افــراد غیــر حرفـهای عمومــا از انجــام
ایــن عمــل ناتــوان هســتند و هــر نــوع آمــوزش بــه ایــن افــراد اعــم از حضــور در کالس ،برنامههــای تلویزیونــی ،مطبوعــات و کتــاب میتوانــد بــه
نجــات جــان ایــن افــراد کمــک کنــد .هــدف از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر
عملکــرد ناجیــان غیــر حرفـهای تاثیــر دارد؟
مــواد و روشهــا :مطالعــه حاضــر از نــوع تجربــی بــوده کــه بــه منظــور تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر
عملکــرد ناجیــان غیــر حرف ـهای پرداختــه اســت نمونــه پژوهــش  50نفــر از دانشــجویان پرســتاری ســال اول کــه بــه صــورت تصادفــی ســاده در
دو گــروه آزمــون (ســخنرانی،آموزش عملــی ،ویدیــو فیدبــک) و گــروه کنتــرل (ســخنرانی و آمــوزش عملــی) وارد مطالعــهشــدند .از ابــزار ویدیــو
و چــک لیســت انجمــن گایدالیــن احیــای قلبیریــوی  2015و چــک لیســت اســتاندارد جامــع خدمــات پرســتاری چــاپ  1393اســتفاده شــد.
نتایــج عملکــرد ایــن دو گــروه پــس از جمــع آوری دادههــا مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
یافتههــا :میانگیــن نمــرات قبــل از آزمــون مجــدد در گــروه آزمــون  11و بعــد از آزمــون مجــدد برابــر  ،17/2کــه ایــن میانگیــن در گــروه
کنتــرل قبــل از آزمــون مجــدد  12/5و بعــد از آزمــون مجــدد  14/62بــه دســت آمــد .همچنیــن بــا انجــام آزمــون  t-testمقــدار p-value>0/001
اســتخراج شــد کــه تفــاوت معنــاداری را بــه همــراه داشــت.
نتیجهگیری :آموزش به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد دانشجویان پرستاری در گروه آزمون موثر است.
واژههــای کلیدی :احیــای قلبی ریوی پایــه ،ویدیو فیدبــک ،ناجیان غیــر حرفهای

مقدمه
ایســت قلبــی بــا بیــش از  500000مــرگ در کــودکان و
بزرگســاالن هــر ســاله در آمریــکا یکــی از مســائل مهــم
بهداشــت عمومــی اســت( .)1علیرغــم پیشــرفت عمــده علــم

در مراقبــت از قربانیــان آن تعــداد قابــل توجهــی (بــه انــدازه
 6برابــر) از مــوارد مــرگ و میــر گــزارش شــده در خــارج از
بیمارســتان اتفــاق میافتــد( %70 .)2از مــوارد ایســتهای
قلبــی خــارج بیمارســتانی در خانــه اتفــاق میافتــد و حــدود

نویسنده مسئول :طاهره نصر آبادی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکtaherehnasrabadi2009@gmail.com :
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بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش ویدیو فیدبک بر

بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش ...

قلبــی خــارج از بیمارســتانی یــک مشــکل عمــده در ســامت
عمومــی اســت و کمــک بــه ایــن افــراد بســتگی بــه ســرعت و
کیفیــت معالجــه دارد ،افــراد غیــر حرفــهای عمومــا از انجــام
ایــن عمــل ناتــوان هســتند و هــر نــوع آمــوزش بــه ایــن افــراد
اعــم از حضــور در کالس ،برنامههــای تلویزیونــی ،مطبوعــات
و کتــاب میتوانــد بــه نجــات جــان ایــن افــراد کمــک کنــد.
احیــای قلبــی ریــوی پایــه کــه توســط افــراد غیــر حرفــهای
انجــام میشــود ،بخشــی از ســازمان اورژانــس نبــوده و زمانــی
کــه ایســتهای قلبــی خــارج بیمارســتانی رخ میدهــد ایــن
افــراد مــی تواننــد بخشهــای ضــروری احیــا را بــرای بقــا انجــام
دهنــد .آمــوزش احیــا بــه ایــن افــراد غیــر حرف ـهای بــه طــور
اولیــه در حصــول اطمینــان از اجــرای گســترده و یکنواخــت
علــم احیــا توســط ارائــه دهنــدگان مراقبــت بهداشــتی متمرکــز
میباشــد( .)5کیفیــت اجــرای آن بــه تمرکــز و بــه کار بــردن
شــناخت ،رفتــار و مهارتهــای حرکتــی روانــی یادگیرنــدگان
وابســته اســت( 7و  .)8یــک بخــش ضــروری از آمــوزش احیــا
قلبــی ریــوی یادگیــری تجربــی اســت کــه از طریــق مــوالژ
امکانپذیــر میباشــد( .)5بــرای اطمینــان از اینکــه یادگیرنــدگان
مهارتهــای اختصاصــی را در ایــن زمینــه بــه دســت آوردهانــد

بررســی عملکــرد آنهــا بــه روشهــای مختلــف ضــروری بــه نظــر
میرســد( .)9ویدیــو فیدبــک در انــواع زمینههــا باعــث بهبــود
عملکــرد میشــود بــا اســتفاده از آن میتــوان بازخــورد افــراد
را مــورد مشــاهده قــرار داد( .)10تســلط در یادگیــری بــه ارزیابــی
دقیــق مهارتهــای احیــای قلبــی ریــوی نیــاز دارد و فیدبــک
بــه یادگیرنــدگان کمــک مــی کنــد تــا در مراحــل اجــرای احیــا
تســلط یابنــد(.)11
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده راجــع بــه ایــن موضــوع کــه
کمــک بــه بیمــاران دچــار ایســت قلبــی بســتگی بــه ســرعت
و کیفیــت معالجــه دارد لــذا افــراد غیــر حرفــهای عمومــا از
انجــام ایــن عمــل ناتــوان هســتند پژوهشــگر بــر آن شــد تــا
بــه بررســی تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش
ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد ناجیــان غیــر حرفـهای بپــردازد ،تــا
بــا اســتفاده از آن بتوانــد راهــکاری را بــرای نجــات هــر چــه
ســریعتر افــراد مصــدوم پیشــنهاد دهــد.
روش كار
مطالعــه حاضــر از نــوع تجربــی اســت کــه توســط کمیتــه
اخــاق در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســامی واحــد پزشــکی
تهــران بــا کــد اخالقــی IR.IAU.TMU.REC.1395.288

تاییــد شــده اســت .در ایــن پژوهــش 50 ،نفــر از دانشــجویان
پرســتاری ســال اول بــا اســتفاده از فرمــول حجــم نمونــه بــا
نظــر اســتاد محتــرم آمــار در ســطح اطمینــان  %95و تــوان
آزمــون  %80و شــدت اثــر  ،0/8بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.
n=(2[Z(1- α/2)+Z(1-β) ]2)/∆2 +1

معیــار ورود بــه ایــن پژوهــش دانشــجویان پرســتاری ســال اول
مشــغول بــه تحصیــل در دانشــکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه
علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران کــه تمایــل داشــتند و قبــا
هیــچ آموزشــی ندیــده بودنــد ،مــی باشــد .متغیــر مســتقل
آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه و متغیــر وابســته عملکــرد
دانشــجویان ســال اول پرســتاری میباشــد .بــه منظــور
دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش از ابــزار ویدیــو و چــک لیســت
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 %50از آنهــا بــا شکســت مواجــه میشــود .همچنیــن ،تنهــا
 %10/8از بیمــاران بزرگســال بــا ایســت قلبــی بــدون آســیب
کــه خدمــات اورژانــس دریافــت کردهانــد ،زنــده میماننــد(.)3
شــروع زنجیــره بقــا بــه اعضــای خانــواده یــا اطرافیــان قربانــی
بســتگی دارد کــه شــانس زنــده مانــدن بــدون امدادگــر %7-10
در هــر دقیقــه افــت میکنــد( )4و لــذا بــرای قربانیــان ایســت
قلبــی خــارج بیمارســتانی عملکــرد بــه موقــع ناجــی احیــای
قلبــی ریــوی از عوامــل کلیــدی در افزایــش بقــا میباشــد،
ولــی بــا ایــن وجــود تنهــا تعــداد کمــی از قربانیــان ایســت
قلبــی بــه طــور بالقــوه توســط ناجــی احیــای قلبــی ریــوی
نجــات مییابنــد .در ایــن راســتا آمــوزش احیــا قلبــی ریــوی
ممکــن اســت بــه بهبــود نتایــج ایســت قلبــی کمــک کنــد(.)5
زمانــی کــه مراحــل احیــا در یــک مســی ِر موثــر اجــرا میشــود،
شــانس زنــده مانــدن بیمــاران بعــد از ایســت قلبــی خــارج
بیمارســتانی تــا  ٪50میتوانــد افزایــش یابــد( .)6اگرچــه ایســت
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

یافتهها
از مجمــوع  50شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 20 ،نفــر
دانشــجوی پســر و  30نفــر دانشــجوی دختــر در ایــن مطالعــه
حضــور داشــتند .محــدوده ســنی همــه ایــن افــراد بیــن  18تــا
 19ســال قــرار داشــت و هیچکــدام شــاغل نبودنــد و قبــا هــم
آموزشــی در ایــن زمینــه ندیــده بودنــد.
در ایــن بررســی تاثیــر جنســیت بــر روی عملکــرد ســنجیده
شــد کــه میانگیــن نمــرات پســرها بعــد از آزمــون اولیــه در
هــر دو گــروه  ،12/15انحــراف معیــار1/49و میانگیــن نمــرات
دخترهــا  ،11/5انحــراف معیــار  1/45بهدســت آمــد (.)p=0/9
میانگیــن نمــرات پســرها بعــد از آزمــون مجــدد در هــر دو
گــروه  ،16انحــراف معیــار  1/77و میانگیــن نمــرات دخترهــا
 ،15/8انحــراف معیــار  1/81بــه دســت آمــد ( ،)p=0/9بــا توجــه
بــه اینکــه  p-valueبیشــتر از  0/05مــی باشــد پــس تفــاوت
معنــاداری را بــه همــراه نــدارد.
 % 36از دانشــجویان خانوادههایــی بــا درآمــد بــاالی  50میلیــون
و بقیــه خانوادههایــی بــا درآمــد متوســط داشــتند (30-50
میلیــون) .بــه عــاوه  %84شــرکت کننــدگان خانوادههایــی بــا
ســطح تحصیــات دانشــگاهی و بقیــه خانوادههایــی بــا ســطح
تحصیــات دیپلــم داشــتند .ارزیابــی تاثیــر درآمــد و ســطح
تحصیــات خانــواده شــرکتکنندگان (جــدول )1بــر عملکــرد
نمــرات بعــد از آزمــون اولیــه تفــاوت چندانــی را نشــان نــداد،
اگرچــه دانشــجویانی کــه ســطح تحصیــات و درآمــد خانوادگــی
آنهــا باالتــر بــود بعــد از آزمــون مجــدد عملکــرد بهتــری
داشــتند.
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اســتاندارد جامــع خدمــات پرســتاری چــاپ  1393بــر اســاس
تغییــرات گایدالیــن احیــای قلبیریــوی  2015اســتفاده شــد
کــه چــک لیســت شــامل  19عملکــرد رفتــاری بــود .همچنیــن
یــک پرسشــنامه دموگرافیــک کــه شــامل  5ســوال بــرای
وضعیــت شــخصی افــراد بــود ،در نظــر گرفتــه شــد.
ایــن مطالعــه در دو مرحلــه قبــل و بعــد از مداخلــه بــرای
آمــوزش بــه  50نفــر از دانشــجویان ســال اول پرســتاری
دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد
اســامی تهــران انجــام شــد.
شــیوه آمــوزش شــامل ســخنرانی بــه همــراه فیلــم آموزشــی
و اجــرای عملــی بــر روی مانکــن احیــای قلبــی -ریــوی طــی
ده روز بــه مــدت  40ســاعت در دانشــگاه علــوم پزشــکی
آزاد اســامی تهــران انجــام شــد ،بدیــن صــورت کــه کالس
آموزشــی بــه گروههــای  5نفــری تقســیم شــد و هــر گــروه
در یــک روز مشــخص در کالس شــرکت کردنــد و هــر گــروه
 1/5ســاعت آمــوزش دریافــت کــرد و تمامــی افــراد در طــول
 2/5ســاعت ارزیابــی شــدند .بالفاصلــه بعــد از اتمــام دوره
آموزشــی از تمامــی افــراد در هــر دو گــروه خواســته شــد کــه
بــه اجــرای احیــای قلبــی ریــوی پایــه در مقابــل فــرد ارزیــاب
کننــده بپردازنــد ،الزم بــه ذکــر اســت زمانــی کــه افــراد شــرکت
کننــده بــه اجــرای احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــر روی مانکــن
احیــای قلبــی ریــوی بودنــد از آنهــا بــه مــدت  2دقیقــه فیلــم
گرفتــه شــد و فــرد ارزیــاب کننــده در همیــن حیــن بــه بررســی
نحــوه عملکــرد افــراد بــر اســاس چــک لیســت اســتاندارد جامــع
خدمــات پرســتاری چــاپ 1393بــا توجــه بــه تغییــرات صــورت
گرفتــه در گایدالیــن احیــای قلبــی ریــوی  ،2015پرداخــت.
افــرادی کــه بــه عنــوان گــروه کنتــرل در نظــر گرفتــه شــدند،
فقــط بــر اســاس چــک لیســت مــورد نظــر ارزیابــی شــدند و بــه
طــور شــفاهی اشــکاالت کارشــان توضیــح داده شــد.
افــرادی کــه در گــروه آزمــون قــرار داشــتند ،عــاوه بــر ارزیابــی
چــک لیســت ،فیلــم گرفتــه شــده از اجــرای احیــای قلبــی
ریــویِ آنهــا بــه خودشــان نشــان داده شــد و اشــکاالت کارشــان
بــه آنهــا توضیــح داده شــد و مجــددا عملیــات اجــرا توســط
آنهــا انجــام شــد ،همچنیــن فیلمبــرداری و ارزیابــی اجــرای

آنهــا مجــددا انجــام شــد.
جهــت تعییــن عملکــرد افــراد بــه رفتــار صحیــح بــر اســاس
چــک لیســت نمــره  1و رفتــار غلــط نمــره صفــر داده شــد.
نتایــج عملکــرد ایــن دو گــروه پــس از جمــع آوری دادههــا بــا
اســتفاده از جــداول آمــاری ،نمودارهــا ،شــاخصهای آمــاری
نظیــر میانگیــن ،انحــراف معیــار و آزمونهــای آمــاری نظیــر
مــورد
و بــا اســتفاده از نــرم افــزار
تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
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جدول  .1میانگین نمرات میزان تحصیالت و درآمد خانواده بر عملکرد شرکتکنندگان (نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است)

سطح تحصیالت

11/66±1/74

11/66±1/74

باالی  50میلیون ریال
متوسط( 30-50میلیون ریال)

11/81 ±1/35

15/37±1/69

دانشگاهی

11/85±1/4

17/92±1/74

دیپلم و زیر دیپلم

11/25±1/9

15/87±1/1

نتایـج یافتههـا نشـان داد کـه میانگیـن نمـرات بعـد از آزمـون
مجـدد در گـروه آزمـون بـه طـور عمـده افزایـش یافتـه اسـت
(قبـل از آزمـون مجـدد ،11 ±1/22 :بعـد از آزمـون مجـدد:
 .)17/2±1/35همچنیـن در گـروه کنترل تغییـرات عمدهای بعد
از آزمـون مجـدد وجود نداشـت؛ میانگیـن نمرات قبـل از آزمون
مجـدد  12/5بـا انحـراف معیـار 1/35و بعـد از آزمـون مجـدد

 14/62بـا انحـراف معیـار  1/22میباشـد( .)p=0/8همچنیـن بـا
قبل و بعد از آزمون مجـدد در هر دو
انجـام آزمـون
گـروه (جـدول  )2تفـاوت عمـدهای بیـن میانگین نمـرات قبل از
آزمـون مجـدد وجـود نداشـت ،در صورتیکه میزان نمـرات برای
افـرادی کـه از عملکرد فیدبک اسـتفاده شـده بـود ،افزایش قابل
توجهـی را به همـراه داشـت (.)p>0/001

جدول  .2میانگین نمرات عملکرد هر دو گروه بعد از آزمون اولیه و مجدد (نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است)
بعد از آزمون اولیه

بعد از آزمون مجدد

گروه آزمون

11±1/22

17/2±1/25

گروه کنترل

12/5±1/35

14/62±1/22

در عملکردهــای رفتــاری بــر اســاس چــک لیســت ،تشــخیص
ایســـت قلبـــی و اطـــاع بـــه  ،115شـــروع فشـــردن قفســـه
س ــینه و ق ــرار دادن پاش ــنه دس ــت اول خ ــود ب ــر روی حف ــره
اســـترنوم وگـــذاردن روی دســـت غالـــب از صحیحتریـــن
رفتارهـــا در قبـــل و بعـــد از آزمـــون بـــود .همچنیـــن پیـــدا
ک ــردن لب ــه تحتان ــی آخری ــن دن ــده و تغیی ــر دادن وضعی ــت
دســـتها در طـــول ماســـاژ قلبـــی از ضعیفتریـــن عملکردهـــا
در طـــول ماســـاژ بـــود.

بحث
در ایــن مطالعــه تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه
بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد ناجیــان غیــر حرف ـهای
(دانشــجویان ســال اول پرســتاری) مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .برای رســیدن بــه این هــدف  19عملکــرد رفتــاری همراه
بــا وضعیــت دموگرافیــک دانشــجویان ارزیابــی شــده اســت.
از آنجایــی کــه احیــای قلبــی فرآینــدی اســت کــه طــی آن
بــا اقدامــات الزم ســعی در برگردانــدن فعالیــت قلــب و ریــه
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،2زمستان 1396
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میزان درآمد

بعد از آزمون اولیه

بعد از آزمون مجدد
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مژگان آقا جانی و همکاران

و تحلیــل عملکــرد بــا اســتفاده از تکنولــوژی ویدیــو فیدبــک
اســتفاده ازآن را در آمــوزش بــاال میبــرد(.)18
بــه طــور کلــی اســتفاده از آن در مهارتهــای آموزشــی اثــرات
()17
ســودمندی را در آمــوزش پزشــکی بــه همــراه داشــته اســت
و بــه یادگیرنــدگان کمــک میکنــد تــا مراحــل اجــرا را بهبــود
ببخشــند( .)11بــر اســاس هــدف ایــن پژوهــش نتیجــه بــه دســت
آمــده نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری در هــر دو گــروه بعــد
از آزمــون اول بعــد از آمــوزش فراگیــران وجــود دارد کــه
ایــن تفــاوت معنــادار بعــد از اصــاح عملکردهــای نادرســت
دانشــجویان بعــد از آزمــون دوم نیــز ،در هــر دو گــروه وجــود
دارد پــس میتــوان گفــت آمــوزش بــه روش ویدیــو فیدبــک
بــر عملکــرد دانشــجویان موثــر اســت.
البتــه اهمیــت آمــوزش بــه خوبــی در ایــن مطالعــه واضــح
اســت؛ یعنــی بــا وجــود اینکــه میانگیــن نمــرات آنهــا نســبت
بــه گــروه آزمــون پاییــن تــر بــود ،میــزان عملکــرد دانشــجویان
در گــروه کنتــرل نیــز بعــد از آمــوزش افزایــش یافتــه اســت.
نتیجــه تحقیــق چــو و همــکاران نشــان داد کــه تفــاوت
عمــدهای بیــن همــکاری در یادگیــری و آمــوزش ســنتی در
بیــن دانشآمــوزان وجــود نــدارد( .)18بــه عــاوه ،مطالعــه پوتــو
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بــر اســاس دانســتههای مــا مطالعـهای کــه بــه بررســی تفــاوت
مــردان و زنــان در اجــرای احیــای قلبــی ریــوی در کشــور ایــران
بپــردازد ،وجــود نــدارد .در مطالعــه پوتــو و همــکاران در ســال
 2012کــه بــه منظــور کســب مهارتهــای اولیــه احیــای قلبــی
ریــوی در ایســتگاه خــود یادگیــری انجــام گرفــت نشــان داد
کــه عامــل جنســیت بــر میــزان فشــردن قفســه ســینه و تعــداد
تهویــه تاثیــری نــدارد ( )21کــه چنیــن یافتـهای بــا نتایــج بدســت
آمــده در مطالعــه حاضــر نیــز همخوانــی دارد.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میــزان تحصیــات و
درآمــد خانــواده بــر روی عملکــرد بهتــر دانشــجویان موثــر بــوده
اســت .زیــرا خانوادههایــی کــه از نظــر وضعیــت اقتصــادی در
ســطحی بــاال قــرار دارنــد فرزنــدان آنهــا اغلــب در خانههــای
بزرگتــر زندگــی مــی کننــد ،از مراقبتهــای بهداشــتی ،در
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میشــود( )12و شــخص بــا تعلیمــات الزم در زمینــه احیــای
قلبــی ریــوی ،قــادر بــه انجــام آن میباشــد( ،)13پــس مهمتريــن
ركــن توســعه در ابعــاد فــردي ،ســازمانى و اجتماعــي ،آمــوزش
اســت كــه ســازندگى و بهبــود و تعالــى انســان را بــه همــراه
دارد .از طرفــی یادگیــری ،هــدف آمــوزش اســت ،دربــاره مفهــوم
آمــوزش بایــد درنظــر داشــت کــه «آمــوزش و پــرورش» منحصر
بــه افــراد ،زمــان ،مــکان ،یــا عمــل خاصی نیســت ،بلکــه آموزش
بــرای همــه ،و در هــر زمانــی و هــر مکانــی اســت(.)14
روشهــای آمــوزش بــه صــورت مســتقیم مثــل ســخنرانی و
بــه صــورت غیرمســتقیم مثــل فیلــم وکتابچــه میباشــد(.)15
روشهــای آموزشــی دیگــری مثــل کامپیوتــر نیــز وجــود
دارد( .)16در ایــن مطالعــه از روش ویدیوفیدبــک اســتفاده گردیــد
کــه ایــن روش بــه بررســی بازخــورد افــراد بعــد از مشــاهده
نحــوه اجــرای خــود در ارتبــاط بــا یــک فرآینــد میباشــد کــه
در انــواع زمینههــا باعــث بهبــود عملکــرد مــی شــود( .)17تجزیــه

و همــکاران نشــان داد کــه کســب مهارتهــای فشــردن در
ایســتگاه خــود یادگیــری نســبت بــه آمــوزش مهارتهــا توســط
مدرســان بــا ارایــه فیدبــک رتبــه پایینــی نــدارد(.)19
بــا توجــه بــه  19عملکــرد رفتــاری در چــک لیســت ارائــه شــده،
 2عملکــرد رفتــاری پیــدا کــردن لبــه تحتانــی آخریــن دنــده
و تغییــر دادن وضعیــت دســتها در طــول ماســاژ قلبــی از
ضعیــف تریــن عملکردهــا در بیــن دانشــجویان هــر دو گــروه
بــود کــه حتــی بــا تذکــر ،آمــوزش مجــدد و دیــدن ویدیــوی
خــود نتوانســتند ایــن عملکردهــا را اصــاح کننــد و شــاید یکــی
از دالیــل ضعیــف عمــل کــردن دانشــجویان در پیــدا کــردن
لبــه تحتانــی دنــده ،دیــده نشــدن ایــن حرکــت در ویدیوهــای
ارایــه شــده بــه دانشــجویان یــا خــوب آمــوزش نــدادن ایــن
عملکــرد بــه دانشــجویان باشــد و بــرای بهتــر شــدن عملکــرد
عــدم تغییــر وضعیــت دسـتها ،دانشــجویان نیــاز بــه تمریــن و
تکــرار زیــاد در اثــر تجربــه دارنــد.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه تمامــی دانشــجویان بعــد از
آمــوزش از عملکــرد خــود رضایــت داشــتند و انگیــزه زیــادی
بــرای تمریــن و یادگیــری داشــتند کــه بــا مطالعــ ه جنکــو و
همــکاران در ســال  2014نســبت بــه میــزان بــاالی رضایــت
دانشــجویان از عملکــرد خــود پــس از پایــان دوره برابــری
میکنــد ( . )20
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همچنیــن میتــوان گفــت بــا توجــه بــه تاثیــر آمــوزش بــر
عملکــرد هــر دو گــروه و اینکــه اســتفاده از آمــوزش بــه روش
ویدیــو فیدبــک بــر روی عملکــرد گــروه آزمــون موثــر اســت و از
طرفــی ایــن روش زمــان زیــادی را بــرای عملکــرد بهتــر افــراد
بــه کار میبــرد ،پــس میتــوان از ایــن روش بــرای آمــوزش
افــراد غیــر حرف ـهای بــرای عملکــرد بهتــر اســتفاده کــرد.
در انتهــا بایســتی بــه یکــی از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر
اشــاره کــرد کــه در آن فقــط بــه بررســی میانگیــن نمــره افــراد
قبــل و بعــد از آزمــون مجــدد پرداختــه شــده بــود و الزم بــه

نظــر میرســید کــه موثــر بــودن ایــن روش آمــوزش بــا یــک
فاصلــه زمانــی مــورد بررســی قــرار بگیــرد و از افــراد مــورد
بررســی یــک آزمــون مجــدد ،نــه بالفاصلــه بعــد از آمــوزش
بلکــه  2هفتــه و یــا  1مــاه بعــد از آمــوزش گرفتــه شــود ،چــرا
ی ریــوی
کــه بــه نظــر میرســد تنهــا یــک بــار آمــوزش قلب ـ 
کافــی نبــوده و تکــرار ایــن آمــوزش و آزمــون اثــرات بهتــری را
در عملکــرد افــراد داشــته باشــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه میتــوان گفــت آمــوزش
بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد بهتــر دانشــجویان موثــر
اســت در صورتــی کــه عامــل جنســیت بــر عملکــرد افــراد
تاثیــری نــدارد.
تشکر و قدردانی
پژوهشــگر بــر خــود واجــب میدانــد کــه از ریاســت محتــرم
وقــت دانشــکده پرســتاری مامایــی همچنیــن ریاســت محتــرم
دانشــکده پزشــکی و مســئول محتــرم مرکــز مهارتهــای
بالینــی کــه تســهیالت الزم جهــت انجــام پژوهــش حاضــر
را فراهــم آوردنــد و همچنیــن دانشــجویانی کــه بــه صــورت
داوطلبانــه در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد ،تشــکر نمایــد.
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ســطح باالیــی برخوردارنــد و هیچگونــه نگرانــی در مــورد
ضروریــات زندگــی ندارنــد و ایــن خانوادههــا فرزندانشــان
را در بهتریــن مــدارس ثبتنــام مــی نماینــد و مســلماً آنهــا
بیشــترین پیشــرفت را در تحصیــل کســب میکننــد(.)22
ازآنجــا كــه تحصيــات والديــن ميتوانــد نقــش مهمــي در
امــر تربيــت فرزنــدان داشــته باشــند و والديــن تحصيــل كــرده
بــه دليــل احــراز مشــاغل بهتــر و مفيدتــر بــه خــودي خــود از
فرهنــگ باالتــر و موقعيــت بهتــري برخــوردار خواهنــد بــود و
برخــورداري از موقعيــت خــوب اجتماعــي بــه نوبــه خــود تأثیــر
روي نگــرش فرزنــدان نســبت بــه والديــن و احســاس امنيــت و
اعتمــاد بــه نفــس آنهــا ميشــود و درنتيجــه بهتــر ميتواننــد
بــا محيــط خــود ارتبــاط برقــرار كننــد و هميــن امــر موجــب
رشــد و شــكوفايي اســتعداد آنهــا ميشــود(.)23
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The effect of BLS training through video feedback on the performance of
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Abstract
Aims and Background: Helping patients with cardiac arrest depends on the speed and quality of treatment, so
non-professional people generally are not able do such a treatment properly but any kind of training including
interactive classrooms, television programs, newspapers and books can help nonprofessional people to save
the life of these patients more effectively. The purpose of the study was to evaluate effectiveness of CardioPulmonary Resuscitation (CPR) training using video feedback on the performance of non-professional saviors.
Materials and Methods: In this experimental study 50 nursing students in the first year of graduation were
divided into two groups: Sample group (lectures, practical training, and video feedback) and Control group
(lectures and practical training). Using standard checklist from association of CPR guideline outlined in 2015,
and standard checklist of Iranian nursing services published in 1393 we designed a checklist including 19
behavioral functions. After giving lectures about CPR, the individuals’ performance was evaluated by this
checklist and then using video tools and practical training their performance was scored for another time.
Findings: The average score of performance was not different between both groups before re-test; however,
this score in Sample group was significantly increased compared to Control group after giving them feedback
of their performance (P<0.001).
Conclusion: Teaching by video feedback can help to improve non-professional saviors’ performance just
before transferring the cardiac arrest victims to the hospital and it could increase their survival chance.
Keywords: Cardio-Pulmonary Resuscitation, Video Feedback, Non-professional saviors
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