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چکیده
زمینــه و هــدف: کمــک بــه بیمــاران دچــار ایســت قلبــی بســتگی بــه ســرعت و کیفیــت معالجــه دارد لــذا افــراد غیــر حرفــه ای عمومــا از انجــام 
ایــن عمــل ناتــوان هســتند و هــر نــوع آمــوزش بــه ایــن افــراد اعــم از حضــور در کالس، برنامه هــای تلویزیونــی، مطبوعــات و کتــاب می توانــد 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 حرفــه ای تاثیــر دارد؟
مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع تجربــی بــوده کــه بــه منظــور تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر 
عملکــرد ناجیــان غیــر حرفــه ای پرداختــه اســت نمونــه پژوهــش 50 نفــر 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 مطالعــه  شــدند. از ابــزار ویدیــو 
و چــک لیســت انجمــن گایدالیــن احیــای قلبی ریــوی 2015 و چــک لیســت اســتاندارد جامــع خدمــات پرســتاری چــاپ 1393 اســتفاده شــد. 

نتایــج عملکــرد ایــن دو گــروه پــس از جمــع آوری داده هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
ــروه  ــن در گ ــن میانگی ــه ای ــر 17/2، ک ــدد براب ــون مج ــد از آزم ــون 11 و بع ــروه آزم ــدد در گ ــون مج ــل از آزم ــرات قب ــن نم ــا: میانگی یافته ه
 p-value>0/001 مقــدار t-test کنتــرل قبــل از آزمــون مجــدد 12/5 و بعــد از آزمــون مجــدد 14/62 بــه دســت آمــد. همچنیــن بــا انجــام آزمــون

اســتخراج شــد کــه تفــاوت معنــاداری را بــه همــراه داشــت.
نتیجه گیری: آموزش به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد دانشجویان پرستاری در گروه آزمون موثر است.

واژه هــای کلیدی: احیــای قلبی ریوی پایــه، ویدیو فیدبــک، ناجیان غیــر حرفه ای
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مقاله پژوهشى

مقدمه 
ایســت قلبــی بــا بیــش از 500000 مــرگ در کــودکان و 
بزرگســاالن هــر ســاله در آمریــکا یکــی از مســائل مهــم 
ــم  ــده عل ــرفت عم ــم پیش ــت)1(. علی رغ ــی اس ــت عموم بهداش

ــدازه  ــه ان ــی )ب ــل توجه ــداد قاب ــان آن تع ــت از قربانی در مراقب
ــارج از  ــده در خ ــزارش ش ــر گ ــرگ و می ــوارد م ــر( از م 6 براب
ایســت های  مــوارد  از  می افتــد)2(. %70  اتفــاق  بیمارســتان 
ــدود  ــد و ح ــاق می افت ــه اتف ــتانی در خان ــارج بیمارس ــی خ قلب
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بررســی عملکــرد آنهــا بــه روش هــای مختلــف ضــروری بــه نظــر 
ــود  ــث بهب ــا باع ــواع زمینه ه ــک در ان ــو فیدب ــد)9(. ویدی می رس
ــراد  ــوان بازخــورد اف ــا اســتفاده از آن می ت عملکــرد می شــود ب
را مــورد مشــاهده قــرار داد)10(. تســلط در یادگیــری بــه ارزیابــی 
ــک  ــاز دارد و فیدب ــوی نی ــای قلبــی ری دقیــق مهارت هــای احی
بــه یادگیرنــدگان کمــک مــی کنــد تــا در مراحــل اجــرای احیــا 

تســلط یابنــد)11(. 
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده راجــع بــه ایــن موضــوع کــه 
ــه ســرعت  ــه بیمــاران دچــار ایســت قلبــی بســتگی ب کمــک ب
ــا از  ــه ای عموم ــر حرف ــراد غی ــذا اف ــه دارد ل ــت معالج و کیفی
ــا  ــر آن شــد ت ــوان هســتند پژوهشــگر ب ــن عمــل نات انجــام ای
بــه بررســی تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش 
ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد ناجیــان غیــر حرفــه ای بپــردازد، تــا 
ــه  ــر چ ــرای نجــات ه ــکاری را ب ــد راه ــتفاده از آن بتوان ــا اس ب

ــد. ــنهاد ده ــدوم پیش ــراد مص ــریع تر اف س

روش کار
ــه  ــط کمیت ــه توس ــت ک ــی اس ــوع تجرب ــر از ن ــه حاض مطالع
ــکی  ــد پزش ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــش دانش ــالق در پژوه اخ
 IR.IAU.TMU.REC.1395.288 تهــران بــا کــد اخالقــی
ــر از دانشــجویان  ــن پژوهــش، 50 نف ــد شــده اســت. در ای تایی
ــا  ــه ب ــول حجــم نمون ــتفاده از فرم ــا اس ــال اول ب ــتاری س پرس
ــوان  ــان 95% و ت ــطح اطمین ــار در س ــرم آم ــتاد محت ــر اس نظ
آزمــون 80% و شــدت اثــر 0/8، بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه 

ــدند. ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون عن

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 اســالمی تهــران کــه تمایــل داشــتند و قبــال 
ــتقل  ــر مس ــد. متغی ــی باش ــد، م ــده بودن ــی ندی ــچ آموزش هی
آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه و متغیــر وابســته عملکــرد 
منظــور  بــه  می باشــد.  پرســتاری  اول  ســال  دانشــجویان 
دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش از ابــزار ویدیــو و چــک لیســت 

ــا  ــن، تنه ــود. همچنی ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــا ب 50% از آنه
ــدون آســیب  ــی ب ــا ایســت قلب ــاران بزرگســال ب 10/8% از بیم
ــد)3(.  ــده می مانن ــد، زن ــت کرده ان ــس دریاف ــات اورژان ــه خدم ک
شــروع زنجیــره بقــا بــه اعضــای خانــواده یــا اطرافیــان قربانــی 
بســتگی دارد کــه شــانس زنــده مانــدن بــدون امدادگــر %7-10 
ــان ایســت  ــرای قربانی ــذا ب ــد)4( و ل ــت می کن ــه اف ــر دقیق در ه
ــای  ــع ناجــی احی ــه موق ــرد ب ــی خــارج بیمارســتانی عملک قلب
ــد،  ــا می باش ــش بق ــدی در افزای ــل کلی ــوی از عوام ــی ری قلب
ــت  ــان ایس ــی از قربانی ــداد کم ــا تع ــود تنه ــن وج ــا ای ــی ب ول
ــوی  ــی ری ــای قلب ــی احی ــط ناج ــوه توس ــور بالق ــه ط ــی ب قلب
ــوی  ــی ری ــا قلب ــوزش احی ــتا آم ــن راس ــد. در ای نجــات می یابن
ــه بهبــود نتایــج ایســت قلبــی کمــک کنــد)5(.  ممکــن اســت ب
زمانــی کــه مراحــل احیــا در یــک مســیِر موثــر اجــرا می شــود، 
ــارج  ــی خ ــت قلب ــد از ایس ــاران بع ــدن بیم ــده مان ــانس زن ش
بیمارســتانی تــا 50% می توانــد افزایــش یابــد)6(. اگرچــه ایســت 
ــک مشــکل عمــده در ســالمت  ــی خــارج از بیمارســتانی ی قلب
عمومــی اســت و کمــک بــه ایــن افــراد بســتگی بــه ســرعت و 
ــام  ــا از انج ــه ای عموم ــر حرف ــراد غی ــه دارد، اف ــت معالج کیفی
ایــن عمــل ناتــوان هســتند و هــر نــوع آمــوزش بــه ایــن افــراد 
ــات  ــی، مطبوع ــای تلویزیون ــور در کالس، برنامه ه ــم از حض اع
ــد.  ــراد کمــک کن ــن اف ــه نجــات جــان ای ــد ب ــاب می توان و کت
ــه ای  ــر حرف ــراد غی ــه توســط اف ــه ک ــوی پای ــی ری ــای قلب احی
ــی  انجــام می شــود، بخشــی از ســازمان اورژانــس نبــوده و زمان
ــن  ــد ای ــتانی رخ می ده ــارج بیمارس ــی خ ــت های قلب ــه ایس ک
افــراد مــی تواننــد بخش هــای ضــروری احیــا را بــرای بقــا انجــام 
ــه طــور  ــه ایــن افــراد غیــر حرفــه ای ب دهنــد. آمــوزش احیــا ب
ــت  ــترده و یکنواخ ــرای گس ــان از اج ــول اطمین ــه در حص اولی
علــم احیــا توســط ارائــه دهنــدگان مراقبــت بهداشــتی متمرکــز 
ــردن  ــه کار ب ــز و ب ــه تمرک ــرای آن ب ــت اج ــد)5(. کیفی می باش
ــدگان  ــی یادگیرن ــی روان ــای حرکت ــار و مهارت ه ــناخت، رفت ش
ــا  ــوزش احی ــروری از آم ــش ض ــک بخ ــت)7 و 8(. ی ــته اس وابس
ــوالژ  ــق م ــه از طری ــت ک ــی اس ــری تجرب ــوی یادگی ــی ری قلب
امکان پذیــر می باشــد)5(. بــرای اطمینــان از اینکــه یادگیرنــدگان 
مهارت هــای اختصاصــی را در ایــن زمینــه بــه دســت آورده انــد 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

آنهــا مجــددا انجــام شــد. 
ــر اســاس  ــح ب ــار صحی ــه رفت ــراد ب ــرد اف ــن عملک ــت تعیی جه
ــد. ــر داده ش ــره صف ــط نم ــار غل ــره 1 و رفت ــت نم ــک لیس چ

نتایــج عملکــرد ایــن دو گــروه پــس از جمــع آوری داده هــا بــا 
ــاری  ــاخص های آم ــا، ش ــاری، نموداره ــداول آم ــتفاده از ج اس
ــر  ــاری نظی ــای آم ــار و آزمون ه ــراف معی ــن، انح ــر میانگی نظی
 و بــا اســتفاده از نــرم افــزار  مــورد 

ــت. ــرار گرف ــاری ق ــل آم ــه و تحلی تجزی

یافته ها
از مجمــوع 50 شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه، 20 نفــر 
دانشــجوی پســر و 30 نفــر دانشــجوی دختــر در ایــن مطالعــه 
حضــور داشــتند. محــدوده ســنی همــه ایــن افــراد بیــن 18 تــا 
19 ســال قــرار داشــت و هیچکــدام شــاغل نبودنــد و قبــال هــم 

ــد.  ــده بودن آموزشــی در ایــن زمینــه ندی
ــنجیده  ــرد س ــر روی عملک ــیت ب ــر جنس ــی تاثی ــن بررس در ای
ــه در  ــون اولی ــد از آزم ــرها بع ــرات پس ــن نم ــه میانگی ــد ک ش
ــار1/49و میانگیــن نمــرات  هــر دو گــروه 12/15، انحــراف معی
 .)p=0/9( ــد ــار 1/45 به دســت آم ــا 11/5، انحــراف معی دختره
ــر دو  ــدد در ه ــون مج ــد از آزم ــرها بع ــرات پس ــن نم میانگی
ــا  ــرات دختره ــن نم ــار 1/77 و میانگی ــراف معی ــروه 16، انح گ
15/8، انحــراف معیــار 1/81 بــه دســت آمــد )p=0/9(، بــا توجــه 
ــاوت  ــس تف ــی باشــد پ ــه اینکــه p-value بیشــتر از 0/05 م ب

ــدارد.  ــه همــراه ن ــاداری را ب معن
36 % از دانشــجویان خانواده هایــی بــا درآمــد بــاالی 50 میلیــون 
ــتند )30-50  ــط داش ــد متوس ــا درآم ــی ب ــه خانواده های و بقی
ــا  میلیــون(. بــه عــالوه 84% شــرکت کننــدگان خانواده هایــی ب
ــا ســطح  ســطح تحصیــالت دانشــگاهی و بقیــه خانواده هایــی ب
ــطح  ــد و س ــر درآم ــی تاثی ــتند. ارزیاب ــم داش ــالت دیپل تحصی
ــر عملکــرد  ــواده شــرکت کنندگان )جــدول1( ب ــالت خان تحصی
ــداد،  نمــرات بعــد از آزمــون اولیــه تفــاوت چندانــی را نشــان ن
اگرچــه دانشــجویانی کــه ســطح تحصیــالت و درآمــد خانوادگــی 
ــری  ــرد بهت ــدد عملک ــون مج ــد از آزم ــود بع ــر ب ــا باالت آنه

داشــتند. 

اســتاندارد جامــع خدمــات پرســتاری چــاپ 1393 بــر اســاس 
ــد  ــتفاده ش ــوی 2015 اس ــای قلبی ری ــن احی ــرات گایدالی تغیی
کــه چــک لیســت شــامل 19 عملکــرد رفتــاری بــود. همچنیــن 
یــک پرسشــنامه دموگرافیــک کــه شــامل 5 ســوال بــرای 

ــه شــد.   ــود، در نظــر گرفت ــراد ب وضعیــت شــخصی اف
ــرای  ــه ب ــد از مداخل ــل و بع ــه قب ــه در دو مرحل ــن مطالع ای
آمــوزش بــه 50 نفــر از دانشــجویان ســال اول پرســتاری 
ــکی آزاد  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــکده پرس دانش

ــد. ــام ش ــران انج ــالمی ته اس
ــم آموزشــی  ــراه فیل ــه هم ــوزش شــامل ســخنرانی ب شــیوه آم
ــوی طــی  ــای قلبــی- ری ــر روی مانکــن احی ــی ب و اجــرای عمل
ده روز بــه مــدت 40 ســاعت در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه کالس  ــورت ک ــن ص ــد، بدی ــام ش ــران انج ــالمی ته آزاد اس
ــروه  ــر گ ــد و ه ــیم ش ــری تقس ــای 5 نف ــه گروه ه ــی ب آموزش
ــروه  ــر گ ــد و ه ــرکت کردن ــخص در کالس ش ــک روز مش در ی
ــراد در طــول  ــی اف ــت کــرد و تمام ــوزش دریاف 1/5 ســاعت آم
2/5 ســاعت 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 2 دقیقــه 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 
ــت.  ــوی 2015، پرداخ ــی ری ــای قلب ــن احی ــه در گایدالی گرفت
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، عــالوه بــر ارزیابــی 
ــی  ــای قلب ــرای احی ــده از اج ــه ش ــم گرفت ــت، فیل ــک لیس چ
ریــوِی آنهــا بــه خودشــان نشــان داده شــد و اشــکاالت کارشــان 
ــط  ــرا توس ــات اج ــددا عملی ــد و مج ــح داده ش ــا توضی ــه آنه ب
ــرای  ــی اج ــرداری و ارزیاب ــن فیلمب ــد، همچنی ــام ش ــا انج آنه
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14/62 بـا انحـراف معیـار 1/22 می باشـد)p=0/8(. همچنیـن بـا 
انجـام آزمـون  قبل و بعد از آزمون مجـدد در هر دو 
گـروه )جـدول 2( تفـاوت عمـده ای بیـن میانگین نمـرات قبل از 
آزمـون مجـدد وجـود نداشـت، در صورتی که میزان نمـرات برای 
افـرادی کـه از عملکرد فیدبک اسـتفاده شـده بـود، افزایش قابل 

.)p>0/001( توجهـی را به همـراه داشـت

نتایـج یافته هـا نشـان داد کـه میانگیـن نمـرات بعـد از آزمـون 
مجـدد در گـروه آزمـون بـه طـور عمـده افزایـش یافتـه اسـت 
مجـدد:  آزمـون  از  بعـد   ،11 مجـدد: ±1/22  آزمـون  از  )قبـل 
1/35±17/2(. همچنیـن در گـروه کنترل تغییـرات عمده ای بعد 
از آزمـون مجـدد وجود نداشـت؛ میانگیـن نمرات قبـل از آزمون 
مجـدد 12/5 بـا انحـراف معیـار1/35 و بعـد از آزمـون مجـدد 

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

جدول 1. میانگین نمرات میزان تحصیالت و درآمد خانواده بر عملکرد شرکت کنندگان )نتایج به صورت میانگین± انحراف معیار نشان داده شده است(

بعد از آزمون مجددبعد از آزمون اولیه

میزان درآمد
1/74±1/7411/66±11/66باالی 50 میلیون ریال

1/69±1/3515/37± 11/81متوسط)50-30 میلیون ریال(

سطح تحصیالت
1/74±1/417/92±11/85دانشگاهی

1/1±1/915/87±11/25دیپلم و زیر دیپلم

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

بعد از آزمون مجددبعد از آزمون اولیه

1/25±1/2217/2±11گروه آزمون

1/22±1/3514/62±12/5گروه کنترل

 در عملکردهـــای رفتـــاری بـــر اســـاس چـــک لیســـت، تشـــخیص 
ایســـت قلبـــی و اطـــالع بـــه 115، شـــروع فشـــردن قفســـه 
ـــره  ـــر روی حف ـــود ب ـــت اول خ ـــنه دس ـــرار دادن پاش ـــینه و ق س
اســـترنوم و  گـــذاردن روی دســـت غالـــب از صحیح تریـــن 
رفتارهـــا در قبـــل و بعـــد از آزمـــون بـــود. همچنیـــن پیـــدا 
ـــت  ـــر دادن وضعی ـــده و تغیی ـــن دن ـــی آخری ـــه تحتان ـــردن لب ک
ـــا  ـــن عملکرده ـــی از ضعیف تری ـــاژ قلب ـــول ماس ـــت ها در ط دس

ـــود. ـــاژ ب ـــول ماس در ط

بحث
ــه  ــوی پای ــی ری ــای قلب ــوزش احی ــر آم ــه تاثی ــن مطالع  در ای
ــه ای  ــر حرف ــان غی ــر عملکــرد ناجی ــک ب ــو فیدب ــه روش ویدی ب
)دانشــجویان ســال اول پرســتاری( مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. برای رســیدن بــه این هــدف 19 عملکــرد رفتــاری همراه 
ــت.  ــده اس ــی ش ــجویان ارزیاب ــک دانش ــت دموگرافی ــا وضعی ب
ــی آن  ــه ط ــت ک ــدی اس ــی فرآین ــای قلب ــه احی ــی ک از آنجای
ــه  ــب و ری ــت قل ــدن فعالی ــعی در برگردان ــات الزم س ــا اقدام ب
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــردن در  ــای فش ــب مهارت ه ــه کس ــان داد ک ــکاران نش و هم
ایســتگاه خــود یادگیــری نســبت بــه آمــوزش مهارت هــا توســط 

ــدارد)19(. ــی ن ــه پایین ــک رتب ــه فیدب ــا ارای ــان ب مدرس
بــا توجــه بــه 19 عملکــرد رفتــاری در چــک لیســت ارائــه شــده، 
ــده  ــن دن ــی آخری ــه تحتان ــدا کــردن لب ــاری پی 2 عملکــرد رفت
ــی از  ــاژ قلب ــول ماس ــت ها در ط ــت دس ــر دادن وضعی و تغیی
ــروه  ــر دو گ ــن دانشــجویان ه ــا در بی ــن عملکرده ــف تری ضعی
ــوی  ــدن ویدی ــا تذکــر، آمــوزش مجــدد و دی ــود کــه حتــی ب ب
خــود نتوانســتند ایــن عملکردهــا را اصــالح کننــد و شــاید یکــی 
ــردن  ــدا ک ــجویان در پی ــردن دانش ــل ک ــف عم ــل ضعی از دالی
لبــه تحتانــی دنــده، دیــده نشــدن ایــن حرکــت در ویدیوهــای 
ــن  ــدادن ای ــوزش ن ــوب آم ــا خ ــه دانشــجویان ی ــده ب ــه ش ارای
ــرای بهتــر شــدن عملکــرد  ــه دانشــجویان باشــد و ب عملکــرد ب
عــدم تغییــر وضعیــت دســت ها، دانشــجویان نیــاز بــه تمریــن و 

تکــرار زیــاد در اثــر تجربــه دارنــد. 
ــد از  ــجویان بع ــی دانش ــه تمام ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
ــادی  ــزه زی ــت داشــتند و انگی ــوزش از عملکــرد خــود رضای آم
ــو و  ــه  جنک ــا مطالع ــه ب ــتند ک ــری داش ــن و یادگی ــرای تمری ب
ــت  ــاالی رضای ــزان ب ــه می ــال 2014 نســبت ب ــکاران در س هم
دانشــجویان از عملکــرد خــود پــس از پایــان دوره برابــری 

.)20 می کنــد)
بــر اســاس دانســته های مــا مطالعــه ای 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 
2012 کــه بــه منظــور کســب مهارتهــای اولیــه احیــای قلبــی 
ــان داد  ــت نش ــام گرف ــری انج ــود یادگی ــتگاه خ ــوی در ایس ری
کــه عامــل جنســیت بــر میــزان فشــردن قفســه ســینه و تعــداد 
تهویــه تاثیــری نــدارد )21( کــه چنیــن یافتــه ای بــا نتایــج بدســت 

آمــده در مطالعــه حاضــر نیــز همخوانــی دارد.
ــالت و  ــزان تحصی ــه می ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
درآمــد خانــواده بــر روی عملکــرد بهتــر دانشــجویان موثــر بــوده 
ــت اقتصــادی در  ــه از نظــر وضعی ــی ک ــرا خانواده های اســت. زی
ــای  ــب در خانه ه ــا اغل ــدان آنه ــد فرزن ــرار دارن ــاال ق ســطحی ب
ــتی، در  ــای بهداش ــد، از مراقبت ه ــی کنن ــی م ــر زندگ بزرگت

ــای  ــه احی ــات الزم در زمین ــا تعلیم ــخص ب ــود)12( و ش می ش
قلبــی ریــوی، قــادر بــه انجــام آن می باشــد)13(، پــس مهمتریــن 
رکــن توســعه در ابعــاد فــردي، ســازمانی و اجتماعــي، آمــوزش 
ــراه  ــه هم ــی انســان را ب ــود و تعال ــازندگی و بهب ــه س اســت ک
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(.
ــخنرانی و  ــل س ــتقیم مث ــورت مس ــه ص ــوزش ب ــای آم روش ه
ــد)15(.  ــه می باش ــم وکتابچ ــل فیل ــتقیم مث ــورت غیرمس ــه ص ب
روش هــای آموزشــی دیگــری مثــل کامپیوتــر نیــز وجــود 
دارد)16(. در ایــن مطالعــه از روش ویدیوفیدبــک اســتفاده گردیــد 
ــاهده  ــد از مش ــراد بع ــورد اف ــی بازخ ــه بررس ــن روش ب ــه ای ک
نحــوه اجــرای خــود در ارتبــاط بــا یــک فرآینــد می باشــد کــه 
در انــواع زمینه هــا باعــث بهبــود عملکــرد مــی شــود)17(. تجزیــه 
ــک  ــو فیدب ــوژی ویدی ــتفاده از تکنول ــا اس ــرد ب ــل عملک و تحلی

ــرد)18(.  ــاال می ب ــوزش ب ــتفاده ازآن را در آم اس
بــه طــور کلــی اســتفاده از آن در مهارت هــای آموزشــی اثــرات 
ســودمندی را در آمــوزش پزشــکی بــه همــراه داشــته اســت)17( 
و بــه یادگیرنــدگان کمــک می کنــد تــا مراحــل اجــرا را بهبــود 
ببخشــند)11(. بــر 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 
ــت  ــای نادرس ــالح عملکرده ــد از اص ــادار بع ــاوت معن ــن تف ای
ــز، در هــر دو گــروه وجــود  دانشــجویان بعــد از آزمــون دوم نی
ــک  ــو فیدب ــه روش ویدی ــوزش ب ــت آم ــوان گف ــس می ت دارد پ

ــر اســت. ــر عملکــرد دانشــجویان موث ب
ــح  ــه واض ــن مطالع ــی در ای ــه خوب ــوزش ب ــت آم ــه اهمی البت
ــا وجــود اینکــه میانگیــن نمــرات آنهــا نســبت  اســت؛ یعنــی ب
بــه گــروه آزمــون پاییــن تــر بــود، میــزان عملکــرد دانشــجویان 
ــه اســت.  ــش یافت ــوزش افزای ــد از آم ــز بع ــرل نی ــروه کنت در گ
نتیجــه تحقیــق چــو و همــکاران نشــان داد کــه تفــاوت 
ــنتی در  ــوزش س ــری و آم ــکاری در یادگی ــن هم ــده ای بی عم
بیــن دانش آمــوزان وجــود نــدارد)18(. بــه عــالوه، مطالعــه پوتــو 
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ــا یــک  ــن روش آمــوزش ب ــودن ای ــر ب نظــر می رســید کــه موث
ــورد  ــراد م ــرد و از اف ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــی م ــه زمان فاصل
ــوزش  ــد از آم ــه بع ــه بالفاصل ــدد، ن ــون مج ــک آزم ــی ی بررس
بلکــه 2 هفتــه و یــا 1 مــاه بعــد از آمــوزش گرفتــه شــود، چــرا 
ــوی  ــی  ری ــوزش قلب ــار آم ــک ب ــا ی ــه نظــر می رســد تنه ــه ب ک
کافــی نبــوده و تکــرار ایــن آمــوزش و آزمــون اثــرات بهتــری را 

ــراد داشــته باشــد. در عملکــرد اف

نتیجه گیری
ــوزش  ــت آم ــوان گف ــه می ت ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ب
بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد بهتــر دانشــجویان موثــر 
ــراد  ــرد اف ــر عملک ــیت ب ــل جنس ــه عام ــی ک ــت در صورت اس

ــدارد. ــری ن تاثی

تشکر و قدردانی
ــرم  ــت محت ــه از ریاس ــد ک ــب می دان ــود واج ــر خ ــگر ب پژوهش
وقــت دانشــکده پرســتاری مامایــی همچنیــن ریاســت محتــرم 
دانشــکده پزشــکی و مســئول محتــرم مرکــز مهارت هــای 
ــر  ــش حاض ــام پژوه ــت انج ــهیالت الزم جه ــه تس ــی ک بالین
ــورت  ــه ص ــه ب ــجویانی ک ــن دانش ــد و همچنی ــم آوردن را فراه
ــد. ــکر نمای ــد، تش ــرکت کردن ــش ش ــن پژوه ــه در ای داوطلبان

ســطح باالیــی برخوردارنــد و هیچگونــه نگرانــی در مــورد 
ضروریــات زندگــی ندارنــد و ایــن خانواده هــا فرزندانشــان 
ــا  ــلماً آنه ــد و مس ــی نماین ــام م ــدارس ثبت ن ــن م را در بهتری
می کننــد)22(.  کســب  تحصیــل  در  را  پیشــرفت  بیشــترین 
ــي در  ــش مهم ــد نق ــن مي توان ــالت والدی ــه تحصی ــا ک ازآنج
امــر تربیــت فرزنــدان داشــته باشــند و والدیــن تحصیــل کــرده 
بــه دلیــل احــراز مشــاغل بهتــر و مفیدتــر بــه خــودي خــود از 
ــود و  ــد ب ــر و موقعیــت بهتــري برخــوردار خواهن فرهنــگ باالت
برخــورداري از موقعیــت خــوب اجتماعــي بــه نوبــه خــود تأثیــر 
روي نگــرش فرزنــدان نســبت بــه والدیــن و احســاس امنیــت و 
ــد  ــر مي توانن ــا مي شــود و درنتیجــه بهت ــه نفــس آنه اعتمــاد ب
ــا محیــط خــود ارتبــاط برقــرار کننــد و همیــن امــر موجــب  ب

ــود)23(. ــا مي ش ــتعداد آن ه ــکوفایي اس ــد و ش رش
ــر  ــوزش ب ــر آم ــه تاثی ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــن می ت همچنی
ــه روش  عملکــرد هــر دو گــروه و اینکــه اســتفاده از آمــوزش ب
ویدیــو فیدبــک بــر روی عملکــرد گــروه آزمــون موثــر اســت و از 
طرفــی ایــن روش زمــان زیــادی را بــرای عملکــرد بهتــر افــراد 
ــوزش  ــرای آم ــن روش ب ــوان از ای ــس می ت ــرد، پ ــه کار می ب ب

افــراد غیــر حرفــه ای بــرای عملکــرد بهتــر اســتفاده کــرد. 
ــه یکــی از محدودیت هــای مطالعــه حاضــر  در انتهــا بایســتی ب
اشــاره کــرد کــه در آن فقــط بــه بررســی میانگیــن نمــره افــراد 
ــه  ــود و الزم ب قبــل و بعــد از آزمــون مجــدد پرداختــه شــده ب
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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 Cardio-
Pulmonary 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.
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