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طولي دانش و مهارت كارآموزان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بررسي 
  قلبي ريوي احيايكاشان در زمينه 

  
  ينيف يزيعز لي، اسماع*باقريمحسن اديب حاج 

  
 

  چكيده
و دانش تاكنون  ،يوير يقلب ياياح نهيسالمت از دانش و مهارت مناسب در زم ميت ياعضا يبرخوردار ياتيح تيبا وجود اهم: مقدمه

مطالعه حاضر با هدف . قرار نگرفته است يمورد بررس نهيزم نيدر ا) يسال آخر پرستار انيدانشجو( يمهارت كارآموزان درعرصه پرستار
  .قلبي ريوي، انجام شد احيايبررسي طولي دانش و مهارت كارآموزان در عرصه پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كاشان در زمينه 

 يمتوال سال نيمسه  يدانشگاه علوم پزشكي كاشان ط يكارآموز درعرصه پرستار 96 يبر رو) longitudinal( يطول قيتحق: ها روش
. شدآوري  جمعچك ليست مهارت  4توسط پرسشنامه اطالعات فردي، پرسشنامه دانش و  ها داده. انجام شد 1390و  1389 يها در سال
 ليو تحل هيتجز ANOVAو  tي ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون ها داده. انجام شد هدر سه مرحله با فواصل چهار ماه ها آزمون

  .شد
نمرات دانش و  نيانگيم. درصد از نمره مهارت را كسب كردند 12/70درصد از نمره دانش و  05/59 ان،يدر مجموع دانشجو: نتايج

 80/22±88/4در نوبت اول به  91/24±08/4از  )40بر مبناي ( نمره دانش نيانگيكه ماي  سه نوبت نوسان داشت به گونه يمهارت در ط
نمرات  يكل نيانگيم نيهمچن). =057/0p( درسي 05/23±85/4سوم به  نوبتدر  شيو سپس با مختصر افزا افتهدر نوبت دوم كاهش ي

 شيافزا يو در نوبت سوم با قدر افتكاهش يدر نوبت دوم  37/30±58/5در نوبت اول به  20/41±90/3از  )52بر مبناي (ايمهارت در اح
 ،ايدفعات مشاهده و شركت در اح ،يمعدل كل درساي از جمله  متغيرهاي زمينه نيب يمعناداررابطه ). =001/0p(درسي 15/37±62/4به 

  .با نمره دانش و مهارت مشاهده نشد
 تيبا توجه به حساس. در طول زمان نوسان داشته است ينشان داد كه دانش و مهارت كارآموزان در عرصه پرستار قيتحق: گيري نتيجه
  .آن تكرار شود يدر انتها زيدر عرصه و ن يكارآموز يمهارت در ابتدا نيا يشود تا بازآموز مي هيمهارت توص نيا تيو اهم

  
  .قلبي ريوي احيايبررسي طولي، دانش، مهارت، كارآموز در عرصه پرستاري، : هاي كليدي واژه

  145تا  134 ):2(13؛ 1392 ارديبهشت/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

تواند در هر زمان و مكاني به طور  مي وقفه قلبي ريوي
هريك از اعضاي تيم مراقبت و . غيرمنتظره روي دهد

درمان در مدت تجربه باليني خود ممكن است بارها با 
                                                 

 قاتيمركز تحق) دانشيار(دكتر محسن اديب حاج باقري  :نويسنده مسؤول *
  .رانيتروما، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا يپرستار

adib1344@yahoo.com 
 ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يجراح يداخل يگروه پرستار) يمرب( ينيف يزيعز لياسماع

  )azizifini@gmail.com( .رانيدانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ا
  23/11/91: ، تاريخ پذيرش1/11/91: ، تاريخ اصالحيه16/5/91: تاريخ دريافت مقاله

اين ). 1(وقوع آن براي مددجويان خود مواجه گردند
). 4تا2(عمده مرگ در جهان استرويداد يكي از علل 

ميزان وقفه قلبي ريوي در آمريكاي شمالي ساالنه حدود 
با اين حال، در ). 5و4(نفر است 100000نفر در هر  55

ريوي بسياري ازاين  -صورت شروع فوري احياي قلبي
  ).7و6(يابند مي افراد نجات

 ظرفريوي،  -چون هيپوكسي مغزي مربوط به وقفه قلبي
، انجام )8(شود مي مي مغزئوجب صدمه دادقيقه م 5-3
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ترين  بيش. ريوي اهميت به سزايي دارد–فوري احياي قلبي
، )9(دقيقه اول بعد از كالپس است 5زمان موفقيت احيا در 

دقيقه اول احيا انجام نشود، به ندرت كسي  8و اگر تا 
 ياگرچه مهارت در عمليات احيا برا). 10(ماند مي زنده
سالمت ضروري است، برخي از مطالعات  ميت ياعضا

كه اكثر پزشكان و كادر درماني در اين اند  گزارش داده
يك مطالعه گزارش . زمينه آگاهي و مهارت مطلوب ندارند

ي ها درصد از كاركنان درماني بيمارستان 82داد كه 
درصد داراي مهارت  71و  فكاشان داراي آگاهي ضعي

مطالعه ديگري با ). 1(اند بوده اياح نهيضعيف در زم
كارورزان رشته پزشكي دانشگاه  مهارتآگاهي و بررسي 

گزارش داد كه از  احيازمينه در مازندران علوم پزشكي 
هيچ يك در زمينه احيا مهارت كامل نداشته و كارورز،  80

يك ). 11(آگاهي نيمي از آنها نيز در حد ضعيف بوده است
بيمارستان  10ي دانش كادر پزشك يبررس بامطالعه ديگر 

تهران از شرايط و نحوه انجام احياي قلبي ريوي نشان 
). 12(اند مناسب برخوردار نبوده يعده از آگاه نيداد كه ا

كارورز  69دانش  يهمچنين مطالعه ديگري با بررس
ي ها پزشكي كه دوره كارورزي خود را در بخش

داد كه كارورزان به  نگذراندند، نشا مي اورژانس و قلب
پاسخ درست  ي آزمونها سؤالدرصد 47طور متوسط به 

  ).13(اند داده
دانش و مهارت  يبه بررس زين ياز مطالعات خارج يبرخ

مارجا و همكاران با  .اند پرداخته يپرستار انيدانشجو
 شرفتهيو پ هيپا يوير يقلب يايمطالعه مهارت اح

در دو دانشگاه سوئد و فنالند  يپرستار انيدانشجو
هر دو دانشگاه از  انيگزارش دادند كه دانشجو

و  كيپوويجوس). 14(اند نبوده ردارالزم برخو يها مهارت
 يپرستار انياز دانشجو يگروه يبا بررس زيهمكاران ن

تعداد مناسب ماساژ  انيگزارش دادند كه اكثر دانشجو
ت مربوط به سؤاالسوم آنها  كيدانستند و  يرا نم يقلب

را  يو تعداد ماساژ قلب يتنفس مصنوع نينسبت درست ب
 يبا بررس زين ووننيو ش منين). 15(درست جواب ندادند

فنالند نشان  يپرستار انياز پرستاران و دانشجو يگروه
 اياح يواقع اتيدر عمل انيدرصد دانشجو26دادند كه تنها 

از  يميناگرچه آنها گزارش دادند كه . شركت كرده بودند
اما تنها  ؛كردند  يابيرا خوب ارز ايافراد مهارت خود در اح

 را در يتنفس مصنوع% 33و  يافراد ماساژ قلب% 21
  ).16(از موارد درست انجام دادند يمين حداقل

سالمت از  ميت ياعضا يبرخوردار ياتيح تيوجود اهم با
اكثر  ،يوير يقلب ياياح نهيدانش و مهارت مناسب در زم

بر اند،  انجام شده نهيزم نيدر ا رانيكه در ا يمطالعات
 يدانش و مهارت پرستاران، و كارورزان پزشك يبررس
اما مطالعات  ؛)13تا10(اند تمركز نموده نهيزم نيدر ا

محدودي درباره آگاهي و مهارت كارآموزان در عرصه 
پرستاري كه در شرف فراغت از ) دانشجويان سال آخر(

 ،رسمي مراقبت از بيماران هستندگيري  تحصيل و به عهده
  . انجام شده است

 يموضوع به بررس تياز محققان با درك اهم يمعدود 
بر دانش و مهارت  يشزآمو يها روش يبرخ تأثير

با ). 18و17(اند پرداخته نهيزم نيدر ا يپرستار انيدانشجو
دانش و مهارت  يبه بررساي  مطالعه چيه نيوجود ا

 نيا. نپرداخته است يپرستارعرصه  كارآموزان در
 يط اخود ر ليگروه سال آخر تحص نياست كه ا يدرحال
در نقش  بوده و عمالً يكنند، فاقد دروس نظر مي

خود  يغالب اوقات آموزش ،يخدمات پرستاردهنده  ارائه
پردازند و بخش  مي به ارائه خدمت ينيبال يها را در بخش

 يها را در بخش يكار فعال پرستار يروياز ناي  عمده
در حال حاضر آموزش  ،يياز سو. ندده مي ليتشك ينيبال
در كاشان ( يدر رشته پرستار يوير يقلب ياياح اتيعمل
تنها در درس ) يپرستار يها دانشكده شتريب زيو ن
مطرح  سؤال نيشود و ا مي ارائه يپرستار يها تيفور

كه  يپرستار انيدانش و مهارت دانشجو زانياست كه م
پس از آموزش و در طول اند،  درس مذكور را گذرانده

با توجه به مطالب  د؟شو مي مواجه يراتييزمان با چه تغ
دانش و مهارت  نهيدر زم يو كمبود مطالعه داخل شگفتيپ
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 يقلب ياياح نهيدر زم يسال آخر پرستار انيدانشجو
محققان بر آن شدند تا تحقيقي را با هدف بررسي  ،يوير

دانش و مهارت  ) در طول زمان راتييتغ يسبرر(يطول
كارآموزان در عرصه دانشكده پرستاري و مامايي 

قلبي ريوي،  احيايعلوم پزشكي كاشان در زمينه  دانشگاه
  .انجام دهند

  
  ها روش

جامعه . انجام شد time series به صورت يطول قيتحق
پژوهش را دانشجويان پرستاري كارآموز در  يآمار

. دادند مي ليعرصه دانشگاه علوم پزشكي كاشان تشك
كارآموز در عرصه  انيدانشجو هينمونه پژوهش شامل كل

 1390و  1389 يها دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال
سه  يتعداد موجود ط بهكه با توجه  ،)سرشماري(بود 
شركت  قيعرصه در تحق كارآموز در 96 يمتوال سال نيم

  .كردند
شامل پرسشنامه اطالعات فردي،  ها دادهآوري  جمع ابزار

ي احياي پايه ها ي مهارتها پرسشنامه دانش و چك ليست
با  زيو ن يو پيشرفته بود كه با مرور بر مطالعات قبل

) 19و17و1(انجمن قلب آمريكا احياياستفاده از راهنماي 
نظرات با كسب ، ابزاري اين محتوا  ييروا. شد يطراح
در  يوير يقلب يايو مدرسان درس اح انياز مرب يتعداد

و پس  بررسيكاشان درباره ابزار  يدانشگاه علوم پزشك
با  زيابزار دانش ن ييايپا. شد تأييداز اعمال نظرات آنها 
كل  يشد كه برا يكرونباخ بررس ياستفاده از محاسبه الفا

 يها ستيچك ل ييايپا نيهمچن. محاسبه شد 87/0ابزار 
دانشجو، به فاصله  8 يبر رو ييمهارت به روش باز آزما

نمرات كسب شده  يهمبستگ بيروز و محاسبه ضر 10
تا /. 79 نيب ها ستيچك ل يبرا بيضر نيشد كه ا يبررس

  .قرار داشت 91/0
 سؤال 8 يپرسشنامه دارا يبخش مربوط به اطالعات فرد

نوبت سنجش، مربوط به سن، جنس،  عاتبود كه اطال
سابقه آموزش نظري و عملي در مورد احيا، دفعات 

 ايو سابقه شركت در كارگاه اح ايمشاهده و شركت در اح
  . كرد مي يرا بررس

اي  نهيچهار گز سؤال 40 يدارا ايابزار سنجش دانش اح
 احيايدر مورد  سؤال 19پايه و  احياي سؤال 21(

درست و سه  نهيگز كي يدارا سؤالهر . بود) پيشرفته
  .نادرست بود نهيگز

قسمت بود كه  4نيز شامل  ايابزار ارزيابي مهارت اح
قلب،  يفشردن خارج ،يگذاري نا ي مربوط به لولهها مهارت

به و  ديسنج مي كاربرد دفيبريالتور و مديريت احيا را
فرم . خير طراحي شده بودند- ي بليها گويه صورت

فرم سنجش مهارت  ه،يگو 20 بيسنجش مهارت ماساژ قل
فرم سنجش مهارت كاربرد  ه،يگو 14ناي گذاري  لوله

 3و فرم سنجش مهارت مديريت احيا  ه،يگو 15دفيبريالتور 
  .شد ميبررسي  ها ابتدا دانش و سپس مهارت. داشت هيگو
در صورت پاسخ  سؤالابزار سنجش دانش، به هر  در

 امتياز و درصورت پاسخ غلط صفر تعلق 1درست 
متغير  40توانست بين صفر تا  مي امتياز دانش .گرفت مي

 كينمرات اكادم فينمره دانش منطبق با ط. باشد
نمره % 50از  تر كمكسب  بيترت نيبه ا. شدبندي  ميتقس

% 50-70 نيكسب ب ف،يضعبه عنوان ) 20از  تر كم يعني(
-85به عنوان متوسط، كسب ) 20- 28نمره  يعني(نمره 

و % 86خوب و كسب  )29- 34نمره  يعني( نمره% 71
  . درنظر گرفته شد يعال) و باالتر 35نمره  يعني( شتريب

بود كه به  سؤال 52داراي مجموعاً  ي مهارتها ليست چك
صفر  امتياز و به هر اقدام نادرست امتياز 1هر اقدام درست 

 52توانست بين صفر تا  مي امتياز مهارت. گرفت مي تعلق
بندي  ميبا منطق فوق تقستقريباً  زينمرات ن نيا. متغير باشد

نقطه برش مهارت  ا،يمهارت اح تيحساس ليبه دل يشد ول
از  تر كمصورت نمره  نيباالتر انتخاب شد و بد يكم ،يعال
خوب و نمره  38- 47متوسط، نمره  26- 37ضعيف، نمره  26
  .نظر گرفته شد و باالتر عالي در 48

سنجش دانش، با هماهنگي مربيان كارآموزي،  براي
در . آمد مي دانشجويان گرد آمده و آزمون دانش به عمل
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ابتداي آزمون توضيح در مورد هدف از برگزاري آزمون 
ي بر نمرات كارآموزي آنها ندارد تأثيرو اين كه نتيجه آن 

 ت دادهسؤاالدهي به  و نيز درباره محتوا و نحوه پاسخ
انش در سه مرحله با فواصل چهار ماهه د مونآز. شد مي

دو ترم  يط يهر آزمودن بيترت نيشد، به ا مي انجام
از  يريجلوگ يبرا. گرفتمورد سنجش قرار يمتوال

بدون اطالع قبلي  ي دانشها ، آزمونمخدوش شدن
 .شد مي دانشجويان از موضوع و محتواي آن انجام

به . شد فردي انجام به صورتمهارت براي هر نفر  آزمون
و بدون اطالع (اين منظور پس از هماهنگي با مربي مربوطه 

دانشجو از محتواي آزمون و تنها با اطالع دادن به او كه 
 ي پايه پرستاري او مورد آزمون قرارها برخي از مهارت

ي ها آزمون. شد مي دانشجو براي آزمون دعوت) گرفت مي
 يصنوعتنفس م ،يمانكن ويژه ماساژ قلب 3بر روي  مهارت
 دهيو همكاران آموزش د نيو توسط محقق ونيالسيبريو دف
طي سه نوبت از هر  زيمهارت ن يها آزمون. شد مي انجام

در جلسه آزمون . فرد و به فواصل چهار ماهه انجام شد
مهارت ابتدا توضيحات الزم در مورد علت و نحوه آزمون 

همه . شد مي ارائه و سپس آزمون انجام جوبه دانش
در ابتداي هر (با سناريوي مشابه اجرا شدند  ها آزمون

شد تا در نظر  مي آزمون مهارت از هر دانشجو خواسته
بگيرد در يك موقعيت حقيقي قرار داشته و تصور كند كه 
يك بيمار واقعي به انجام مهارت مورد بررسي نياز دارد و 
بكوشد تا مهارت را به صورت استاندارد و به قصد نجات 

حالتي كه برايش امكان پذير ترين  بهترين و سريعبيمار، به 
پس از اين كه هر دانشجو آخرين نوبت ). انجام دهد ،است

گذاشت، به منظور رفع  مي آزمون مهارت خود را پشت سر
زمان به  نيتر كيدر نزد انيدانشجو يمشكالت مهارت
هر مهارت به صورت استاندارد توسط  ل،يفراغت از تحص

و  شد مي دني اجرا و آموزش دادهمحقق براي هر آزمو
  .گرديد فرصت تمرين براي او فراهم 

تحليل و از  SPSS-11.5 افزار توسط نرم ها داده
 يها و براي بررسي تفاوت ميانگين ،توصيفي هاي هآمار

 دو يرهايمتغ كيمهارت به تفك يها نيانگيم زيدانش و ن
 tآزمون از ايدر باره اح يمانند سابقه آموزش عمل يحالت

 يها نيانگيم، دانش يها و براي بررسي تفاوت ميانگين
 يها نيانگيتفاوت م يبررس ،سه نوبت يمهارت در ط

از دو  شيب يدارا يرهايمهارت بر حسب متغ زيدانش و ن
 ANOVAاز آزمون  ايحالت مانند سابقه مشاهده اح

  .استفاده شد
اخالق  تهيو كم يپژوهش يشورا بيپژوهش به تصو نيا

و تمام  دهيكاشان رس يدانشگاه علوم پزشكدر پژوهش 
نامه را  تيآگاه شده و فرم رضا آناز اهداف  انيدانشجو

كنندگان  به شركت .ندامضا نمود قيشركت در تحق يبرا
- ميمحرمانه  هاآناطالعات شخصي كه  داده شد نانياطم

  .ماند
  

  نتايج
در مجموع ( دانشكده يهمه كارآموزان در عرصه پرستار

 2/79. قرار گرفتند يمورد بررس يسه ترم متوال يط )نفر 96
دختر  انيپژوهش را دانشجو ياز واحدها) نفر 76(درصد 

 5/22±89/0پژوهش  يسن واحدها نيانگيم. داد مي ليتشك
 تمام. بود 8/15±29/1آنها  يمعدل درس نيانگسال و مي
 دهيآموزش د يبه صورت نظر اياح نهيدر زم انيدانشجو
 نيدرصد اظهار داشتند كه در ا 37/9 ن،يبا وجود ا. بودند
فراواني دفعات  .اند دهيآموزش ند يعمل به صورت نهيزم

  . نشان داده شده است 1جدول مشاهده و شركت در احيا در
  

 مشخصات فردي واحدهاي پژوهش :1 جدول
 متغير مورد سنجش  )درصد(تعداد 

  مشاهده احيادفعات  2-0 )25/31(30

61)5/63( 10-3  

  10بيش از  )25/5(5

 دفعات شركت در احيا  2-0 )6/67(65

29)3/30( 10-3  

  10بيش از  )1/2(2
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نمرات دانش كارآموزان در عرصه در  يكل نيانگيم
بوده كه  62/23±70/4در سه نوبت  اياح نهيزم

. درصد از نمره دانش بود 05/59كسب دهنده  نشان
نمرات سه نوبت مهارت كارآموزان  يكل نيانگيم نهمچني

بوده كه  81/36±25/6 اياح نهيدر عرصه در زم
. بود از نمره مهارت ددرص 12/70كسب دهنده  نشان

نمرات دانش و مهارت  نيانگيد كه مده مي نشان 2جدول 
كه اي  گونه هب ؛سه نوبت نوسان داشته است يدر ط

و  افتهينمره دانش در نوبت دوم سنجش كاهش  نيانگيم

اما به  افتهي شيافزا يسپس در نوبت سوم مختصر
 يآزمون آمار ن،يوجود ا با. است دهينوبت اول نرس

نمرات دانش در  نيرا ب يمعنادارتفاوت  انس،يوار زيآنال
نمرات مهارت  يكل نيانگيم نيهمچن. سه نوبت نشان نداد

كه در اي  سه نوبت نوسان داشت به گونه يدر ط ايدر اح
 شيافزا يو در نوبت سوم قدر افتهينوبت دوم كاهش 

تفاوت  انس،يوار زيآنال يدر آزمون آمار. است افتهي
سه نوبت مشاهده  مهارت در احيا راتنم نيب يمعنادار

 . شد

  
 ميانگين نمرات دانش و مهارت واحدهاي پژوهش در زمينه احيا: 2جدول 

كل نمره كسب شده   سوم دوم اول  بررسي حيطه
 بر حسب صد

f  p 

93/2  05/59±75/11  05/23±85/4 80/22±88/4 91/24±08/4 دانش كلي  057/0  
91/2  80/61±23/14 28/13±98/2 05/12±26/3 62/13±75/2  احياي پايهدانش  07/0  

31/2  21/57±68/10 68/10±49/2 64/10±51/2 29/11±11/2  دانش احياي پيشرفته   08/0  

16/93  49/70±12/20  42/10±80/2 92/7±33/2 87/10±34/2  مهارت در لوله گذاري ناي  001/0  

57/95  54/75±16/17  48/16±66/1 05/11±44/3 06/17±22/1  مهارت در ماساژ قلبي   001/0  

44/29  30/76±59/14  07/10±10/2 37/11±76/1 89/12±56/1  مهارت در كاربرد دفيبريالتور  001/0  

43/6  37/4±53/20  00/0 00/0 37/0±0/1  مهارت در مديريت احيا   001/0  

92/52  12/70±21/8  15/37±62/4 37/30±58/5 20/41±90/3 مهارت كل  001/0  

 
اول و دوم،   نوبتكه در سنجش  دهد نشان مي 3 جدول

نمرات دانش اند،  داشته 15كه معدل باالتر از  يكارآموزان
گروه  نيدر نوبت سوم، ا يولاند  را كسب نموده يباالتر

 t يآزمون آمار .اند را كسب نموده تري نيينمرات پا
در  15و باالتر از  تر كمبا معدل  انيتفاوت نمرات دانشجو

 نيهمچن. نشان نداد معنادارمختلف سنجش را  يها نوبت
دفعات  شينشان داد كه افزا انسيوار زيآزمون آنال
بر دانش كارآموزان نداشته  يمعنادار تأثير ايمشاهده اح

بر  يمعنادار تأثير زين اياح اتيو دفعات شركت در عمل
در نوبت . نداشته است اياح نهيدانش كارآموزان در زم

 15باالتر از  يكه معدل درس يانيسنجش، دانشجو اول
در اما اند  را كسب نموده ينمرات مهارت باالتراند  داشته
را كسب  يتر كمگروه نمرات  نيا ،يسنجش بعد يها نوبت
تفاوت نمرات  t يآزمون آمار ن،يباوجود ا .اند نموده

را در  15و باالتر از  تر كم يها با معدل انيدانشجو
 نيانگيم. نشان نداد معنادارسنجش،  ختلفم يها نوبت

آموزش  اياح نهيكه در زم يانينمرات مهارت دانشجو
تقريباً اول و سوم سنجش  يها در نوبتاند  دهيد زين يعمل

بودند برابر  دهيآموزش ند يعمل به صورتكه  يبا گروه
  .بود
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 هاي آموزشي دانشجويان ميانگين نمرات دانش و مهارت احيا در دفعات متوالي سنجش بر حسب برخي از ويژگي :3جدول

  دانش مهارت مورد بررسي و سطوح آنمتغير
  بار سوم  بار دوم  بار اول بار سوم بار دوم بار اول

 90/23±87/2 46/21±47/4 07/24±62/3  40/38±24/3 81/30±46/4 64/39±03/4 تركمو  15  معدل درسي كل

 37/22±44/5 70/23±90/4 26/25±25/4  64/36±02/5 20/30±02/6 85/41±72/3 15باالتر از

 =t 07/0Pنتيجه آزمون
82/1-t= 

76/0P= 
30/0t=  

21/0P=  
24/1t=  

36/0P=  
91/0-t=  

13/0P=  
52/1-t=  

38/0P=  
88/0t=  

 43/22±89/4 23/23±76/4  00/25±14/4  10/37±77/4 62/31±70/5 21/41±85/3 بلي   سابقه آموزش عملي احيا

 33/27±15/1 66/21±78/5 00/23±41/1  50/37±56/3 79/28±88/2 0/41±07/7 خير

 =t 94/0Pنتيجه آزمون
076/0t= 

33/0P= 
98/0t=  

84/0P=  
193/0-t=  

5/0P= 
67/0t=  

46/0P=  
74/0t=  

09/0P=  
71/1-t=  

  40/36±34/5  58/29±57/3  36/42±103  40/36±34/5 58/29±57/3 36/42±10/3 بار 0-2  سابقه مشاهده احيا
  41/37±52/4  12/30±32/5  61/40±92/3  48/37±68/3 66/29±21/4 86/40±89/3 بار 10-3

  0/40±0  25/30±74/9  0/43±0  2/40±5/4 25/30±74/9 1/43±4/1 بار10بيش از
 نتيجه آزمون
 ANOVA  

67/0P= 

51/0F= 

77/0P= 

36/0F=  
34/0P= 

15/1F=  
61/0P= 

49/F=  
77/0P= 

37/0F=  
34/0P= 

16/1F=  
  14/36±09/5  58/29±57/3  43/41±39/3  14/36±09/5 84/30±20/4 43/41±39/3 بار 0-2  سابقه شركت در احيا

  78/38±93/2  52/30±06/5  21/41±51/5  78/39±93/2 85/28±02/7 19/41±10/5 بار 10-3
  0  25/30±74/9  0/43±0  0 50/33±70/0 1/42±5/1 بار10بيش از

 نتيجه آزمون
 ANOVA  

81/0P= 

31/0F=  
51/0P= 

78/0F=  
06/0P= 

87/2F=  
81/0P= 

32/0F=  
51/0P= 

79/0F=  
60/0P= 

76/2F=  
  

  بحث
 يايدانش و مهارت اح يمطالعه حاضر با هدف بررس

 راتييو تغ يدر كارآموزان در عرصه پرستار يوير يقلب
  . آن در طول زمان انجام شد

درحدود  در مجموع انيكه دانشجو نشان داد قيتحق جينتا
درصد از نمره مهارت در  70درصد از نمره دانش و  59
د كه ده مي نشان ها افتهي نيا .اند را كسب نموده اياح نهيزم

ها بوده  نآبهتر از نمرات دانش  انينمرات مهارت دانشجو
 نهيمهارت در زم يتوان گفت كه ماندگار مي نيو بنابرا

 ليبه دل ن،يباوجود ا. از دانش آن است شيب اياح
است كه همه  يضرور اياح اتيعمل تيحساس
دهندگان خدمات سالمت از جمله كارآموزان در  ارائه

در  ينانياز دانش و مهارت قابل اطم يرعرصه پرستا
نمرات  كه يحال برخوردار باشند در اياح نهيزم

در دانش و مهارت اي  نقص عمدهدهنده  نشان انيدانشجو

تواند شانس  مي امر نيا. است اياح نهيكارآموزان در زم
  .را كاهش دهد اياح تيموفق
در طول  ايدانش و مهارت اح رييتغ يچگونگ نهيزم در

نمرات دانش و  نيانگيحاضر نشان داد كه م قيزمان، تحق
در سه نوبت  يمهارت كارآموزان درعرصه پرستار

تفاوت  يآزمون آمار ن،يوجود ا با. نوسان داشته است
نمرات دانش در سه نوبت نشان نداد كه  نيرا ب يمعنادار

كم بودن حجم  ايو  رييتغ زانيم نممكن است به كم بود
نمرات مهارت  يكل نيانگيم نيچن هم. نمونه مربوط باشد

 يدر سه نوبت نوسان داشته و در آزمون آمار اياح
اگرچه . نمرات سه نوبت مشاهده شد نيب يمعنادارتفاوت 

مختلف سنجش در  يها تفاوت نمرات دانش در نوبت
اما روند  ود،نب معنادار يمطالعه حاضر به لحاظ آمار

موضوع  نيد كه دانش مربوط به اده مي آن نشان ينوسان
مربوط به  ينداشته و الزم است تا محتوا داريحالت پا
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 قيتحق يها افتهي. تكرار شود يدر طول دوره آموزش اياح
 نيااحتماالً د كه ده مي نشان ايمهارت اح نهيحاضر در زم

نشده و در  هآموزش داد يمهارت در ابتدا به نحو مناسب
نمرات  ريروند متغ. نشده است تيتقو زين ليادامه تحص

احتماالً مجدد نمره آن در نوبت سوم  شيمهارت و افزا
با تكرار سنجش مهارت  انياز آن بوده كه دانشجو يناش

تا ند ا دهياز نقاط ضعف خود شده و كوش يمتوجه برخ
فقدان  ليبه دل ن،يبا وجود ا. نديضعف را برطرف نما نيا

مهارت، نمره نوبت سوم به  يارتقا يبرا يزير برنامه
 جيحاضر با نتا قيتحق جينتا. است دهينمره نوبت اول نرس

آنها نشان دادند . دارد يمطالعه اورمن و همكاران همخوان
 يها چند ماه مهارت يشود ط مي باعث نيكه فقدان تمر

 شروندهيپ به صورت يپرستار انيدر دانشجو اياح
كوتاه مدت و منظم ماهانه  ناتياما داشتن تمر ابد،ي كاهش

مادن با  ن،يبا وجود ا). 20(كند مي به حفظ مهارت كمك
در  ايدانش و مهارت اح يكسب و ماندگار زانيم يبررس

آزمون،  شيداد كه در پگزارش يپرستار انيدانشجو
 يمهارت كاف انياز دانشجو كي چيبوده و ه كم ايدانش اح

 شياگر چه نمره دانش افزا زيبعد از آموزش ن .اند داشتهن
 زيپس از هفته دهم ن. افتينمره مهارت بهبود ن افت،ي

رفته  ليتحل به وضوح انيدانش و مهارت دانشجو
 زانيم يبا بررس زيو همكاران ن كيپوويجوس). 21(بود
سال سوم  انيدانشجو ياياح يها دانش و مهارت يبقا

آنها در سطح دانش كمبود  كهگزارش دادند  يپرستار
 يو تنفس مصنوع يتعداد مناسب ماساژ قلب داشته و اكثراً

 يالزم را در انجام ماساژ قلب تيدانستند و كفا يرا نم
 تأثير يبررس در قاجانلو و همكارانآ). 15(نداشتند

 انيكه نمرات دانشجو ندنشان داد ايآموزش بر مهارت اح
داشته  ياز آموزش، روند نزول پسدو نوبت سنجش  يط

كه مهارت  دده ميمطالعه حاضر نشان ). 22(است
مطلوب  اياح نهيدر زم يكارآموزان درعرصه پرستار

 نزول نمره مهارت در نوبت دوم نشان به ويژه. ستين
 ،يمهارت در صورت عدم تكرار و بازآموز نيد كه اده مي

 يها هدر برناماحتماالً  ن،يعالوه بر ا. رود مي ليتحل
مهارت  نيتوجه الزم به آموزش ا انيدانشجو يآموزش

 يبرا يانجام نشده و فرصت كاف يابيدر حد تسلط  ياتيح
  .فراهم نشده است يو آموزش عمل نيتمر

كه دانش و مهارت كارآموزان درعرصه  يقبل مطالعه
كرده باشد در  يرا بررس اياح نهيدر زم يپرستار

 ريسا ياز مطالعات به بررس ياما برخ ؛ستيدسترس ن
 .اند پرداخته يدر كارآموزان در عرصه پرستار ها مهارت

 تيتواند وضع مي حاضر قيتحق جيآنها با نتا جينتا سهيمقا
در . دتر نماي مقطع را روشن نيا در انيدانشجو يمهارت

كارآموزان در عرصه  يها مهارت ر،يمطالعه اخ كي
 نيمهارت ا يكل تيشده و وضع يكاشان بررس يپرستار

نمرات  نيتر كم. گروه در حد متوسط برآورد شده است
- يمراقبت زاتيكار با تجه يها طهيبه ح انيمهارت دانشجو

-يصيتشخ يها قبل و بعد از روش يها مراقبت ،يدرمان
و  ،ژهيمراقبت و ،نگيتوريمان مار،يآموزش به ب ،يدرمان

 طهيمهارت به ح نيشتريمربوط بوده و ب ماريارتباط با ب
). 23(است افتهياختصاص  يدرمان و سرم يريگ رگ
 يميزان مهارت باليني الزم برا يبه بررس زين يميسل

ي مراقبت ويژه، اعصاب، قلب و دياليز در ها بخش
پرداخت و گزارش  زديسال آخر پرستاري  اندانشجوي
در دانشجويان  ها مهارت نيميزان اطور كلي  بهداد كه 

ميزان  در مجموعپرستاري سال آخر مطلوب بوده ولي 
تر از  بي پايينمربوط به بخش مراقبت ويژه قل يها مهارت

 يكيبا توجه به نزد). 24(است دو بخش ديگر بوده
مربوط به  يها تبا مهار اياح يها مهارت ييمحتوا

ا در نظر گرفتن و ب يقلب ژهيو يها و مراقبت نگيتوريمان
مطالعه حاضر ضرورت توجه  زيو ن ريدو مطالعه اخ جينتا
در  يكارآموزان درعرصه پرستار يها به مهارت شتريب
مطالعه  كي جينتا نيهمچن. شود مي مشخص ها نهيزم نيا

در عرصه  زيكارآمو انيد كه مربده مي نشان زيدر تبر
دانشجويان اي  ي حرفهها توانمندي در مجموع ،يپرستار

ارائه خدمات به بيمار، مراقبت از بيمار،  طهيدر شش ح
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ي مديريتي، ارتقاي كيفيت ها تأمين امنيت بيمار، توانمندي
مراقبت و آموز ش به بيمار را رضايت بخش 

 تيضرورت توجه به تقو زيامر ن نيا). 25(اند ندانسته
از  شيرا ب يكارآموزان در عرصه پرستار يها مهارت

  .كند مي انينما شيپ
مطالعات كه دانش  يبرخ جيحاضر با نتا قيتحق يها افتهي
دهندگان خدمات سالمت ارائه ريسا ايمهارت پرستاران  اي

 كيدر . دارد يخوانهماند  كرده يرا بررس اياح نهيدر زم
 ياديب حاج باقري و همكاران با بررس ،يمطالعه مقطع

، ها بخش نمسؤوالدانش و مهارت مديران پرستاري، 
گزارش  اياح نهيپرستاران و كارآموزان پزشكي در زم

دادند كه هيچ يك از واحدهاي پژوهش در زمينه احياي 
 يدرصد در ماساژ قلب 14نبوده و تنها  داراي دانش خوب

با  زين پور بهنامبخشا و ). 19و1(اند مهارت خوب داشته
دادند كه  گزارشپرستاران استان گلستان  يآگاه يبررس
 ها طهيبسيار پايين بوده و در بعضي از ح اياز اح يآگاه

 افتهيافزايش قابل مالحظه ن زيبا آموزش مجدد ن
از معدود مطالعات انجام شده بر  يكيدر ). 26(است

 تأثير ييزدي و همكاران به بررس ،يپرستار انيدانشجو
 يياماكارگاه احيا بر آگاهي دانشجويان پرستاري و م

 احيااز  انيميزان آگاهي دانشجوپرداخته و گزارش دادند 
 به صورتبوده و بعد از آموزش  نييقبل از مداخله پا

آگاهي  يسياح با بررس). 18(است افتهي شيي افزادار معنا
ريوي گزارش -قزوين از احياي قلبي يكارورزان پزشك

 اياح نهيزم رد يگروه دانش مناسب نيداد كه ا
 انيكه دانشجو رسد مي مجموع به نظر در). 13(اند نداشته
و از جمله كارآموزان در  يمختلف علوم پزشك يها رشته

 نيا. ندارند اياح نهيدر زم يدانش مطلوب ،يعرصه پرستار
در  به ويژه يپرستار ياست كه در برنامه درس يدرحال

شده و  ينيب شيموضوع پ نيا يپرستار يها تيدرس فور
در  يقبل از شروع كارآموز ديبا يپرستار انيدانشجو

 ن،يعالوه بر ا. باشند دهيباره آموزش د نيعرصه در ا
 ،يدارودرمان از جمله اياح يآموزش ياز محتوا يبخش

در  التوريبريو كاربرد دف ،ها يتميو درمان آر صيتشخ
به  ژهيمراقبت و يمانند درس پرستار گريدروس د
 يمحتوااحتماالً . رنديگ مي رخاص مورد توجه قرا صورت

مورد استفاده  يآموزش يها وهيش ايدروس و  نيا
 انيرا در دانشجو يداريمناسب و پا يريادگينتوانسته 

دانش  ،مطالعات يبر اساس برخ زين يياز سو. دينما جاديا
طور  به دينداشته و با يعمر طوالن مهين اياح يها و مهارت

  ).19و1(قرار گيرند يورآاديو  يبازآموزمكرر مورد 
 ،يمعدل درس نيرا ب يمعنادارحاضر ارتباط  قيتحق

سابقه آموزش  زيو ن ايدفعات مشاهده و شركت در اح
 اياح نهيبا نمرات دانش و مهارت آنها در زم اياح يعمل

 يفرد يارتباط عوامل يكه به بررساي  مطالعه. نشان نداد
 اياح نهيدر زم يپرستار انيبا دانش و مهارت دانشجو

 يعمده مطالعات بر رو. نشد افتيپرداخته باشد، 
اديب حاج باقري و همكاران . پرستاران انجام شده است

ي بين ميزان دانش معناداركه رابطه اند  گزارش داده
 شيو با افزا ؛)1(و رشته تحصيلي وجود دارد ايدرباره اح

مهارت  يكم شده اما بر فراوان يآگاه زانيسابقه كار م
مطالعه  كيدر ). 19(است شدهافزوده  يخوب مختصر

با  يواقع يايدفعات شركت در اح ت،يپرستاران كو يرو
 كي ن،يبا وجود ا). 27(نمره دانش ارتباط داشت شيافزا
با دفعات  ايگزارش داده است كه دانش اح گريد قيتحق

مطالعات  البته). 28(رابطه نداشته است ايشركت در اح
 نظر هبو اند،  تهنپرداخ يپرستار انيبه دانشجو يقبل
رابطه  يبررس يبرا يشتريرسد كه به مطالعات ب مي

دفعات شركت در  اي ايمانند دفعات مشاهده اح يعوامل
 ازين نهيزم نيدر ا انيبا دانش و مهارت دانشجو اياح

 نيب معنادارعدم مشاهده رابطه  ن،يبا وجود ا. باشد
با دانش و  يواقع يايدفعات مشاهده و شركت در اح

كه ممكن است  نيحاضر ضمن ا قيدر تحق ياياحمهارت 
امر  نياز ا يبه كمبود نمونه مربوط باشد، ممكن است ناش

مطابق با  مارانيب يبر رو اياح اتيباشد كه عمل زين
با مشاهده و  انيلذا دانشجو ؛شود ياستانداردها انجام نم
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استاندارد اطالعات و  ريغ اتيعمل نيمشاركت در ا
 يو همان را مبنا كنند مي كسب ار ينادرست يها مهارت
مطلب  نيا. ندده مي خود قرار يو اعمال بعد ماتيتصم

پرستاران، پزشكان  يرا به بازآموز نيمسؤولتوجه  ديبا
 يطيتا شرا ديجلب نما مارستانيدر ب اياح ميت يو اعضا

 زين انيفراهم شود و دانشجو نيدر بال ياستاندارد و علم
بر دانش روز را  يمبتن دهدر مشاهدات خود تجارب آموزن

 شيافزا زيو ن شتريب يمنيا يطيشرا نيچن. نديكسب نما
  . خواهد داشت يرا در پ مارانياحتمال نجات جان ب

ممكن  ها تياز محدود يشود كه برخ مي متذكر انيپا در
عنوان هب. گذاشته باشد تأثيرحاضر  قيتحق جياست بر نتا

مهارت  زيدانش و ن يمختلف بررس يها اثرات مرتبه ،مثال
محققان  يسنجش، برا يبر دفعات بعد زيو ن گريكديبر 

 انياز تماس دانشجو يريجلوگ نيهمچن. قابل كنترل نبود
 يبرا ها دادهآوري  جمع يدر طول دوره طوالن گريكديبا 

احتمال عدم تمركز فرد  ن،يعالوه بر ا. محققان ممكن نبود
بوده و قابل  قيتحق نيا يها تيبه علت استرس، از محدود

  .كنترل نبوده است
  

  گيري نتيجه
حاضر نشان داد كه دانش و مهارت كارآموزان در  قيتحق

در طول در زمينه احياي قلبي ريوي  يعرصه پرستار
در  به ويژهنوسان  نيا. داشته است يزمان روند نوسان
 زين يمحسوس و از نظر آمار احيا ارتباط با مهارت

مهارت  نيا تيو اهم تيبا توجه به حساس. بود معنادار
 رايمهارت ب نيآموزش ا تيفيشود تا به ك مي هيتوص

 شنهاديپ نيهمچن. توجه خاص انجام شود انيودانشج
 يها تيمهارت عالوه بر درس فور نيتا آموزش ا دشو مي

 نيهمچن. در عرصه تكرار شود يكارآموز يط ،يپرستار
حاضر نشان داد كه مشاهده و  قيكه تحق نيبا توجه به ا

با دانش و مهارت  يارتباط اياح يقيحق اتيشركت در عمل
نداشته است،  يپرستار عرصهدر كارآموزان در  اياح
 يمهارت برا نيا يشود تا ضمن بازآموز مي شنهاديپ

نظارت مناسب  زيو ن مارستانيمختلف ب يها كاركنان رده
ر دانش و مهارت اقدامات ب نيا تأثيربر انجام درست آن، 

 يبررس يعرصه پرستار و كارآموزان در انيدانشجو
  .شود

  
  قدرداني

از  يمال تيحما به خاطركاشان  ياز دانشگاه علوم پزشك
  .دشو ميتشكر  قيتحق نيا
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Longitudinal Study of CardioPulmonary Resuscitation Knowledge 
and Skills among Nurse Interns of Kashan University of Medical 

Sciences  
 

Mohsen Adib-Hajbaghery1, Ismail Azizi-Fini2 
 

Abstract 
 
Introduction: In spite of the critical value of possessing a high level of knowledge and skills in 
cardiopulmonary resuscitation (CPR) by health care team, knowledge and skills of nurse interns (final year 
nursing students) has not been studied. This study aimed to longitudinally investigate knowledge and skills of 
CPR in nurse interns of Kashan University of Medical Sciences. 
Methods: A longitudinal study was conducted on 96 nurse interns of Kashan University of Medical Sciences 
(final year) in three consecutive semesters during 2010-2011 academic years. Data was collected using a 
demographic questionnaire, a knowledge questionnaire, and four checklists for assessing skills. Tests were 
conducted in three phases at four month intervals. Data was analyzed by descriptive statistics, independent t-
test and ANOVA. 
Results: In total, students gained 59.05% of knowledge and 70.12% of skill scores. The mean of knowledge 
and skill scores showed fluctuations through the three phases as knowledge scores decreased from 
24.91±4.08 in first phase to 22.80±4.88 in the second and finally showed an insignificant increase to 
23.05±4.85 in third phase (p=0.057). Also the total mean score of resuscitation skill decreased from 
41.20±3.90 in first phase to 30.37±5.58 in the second and finally showed an improvement to 37.15±4.62 in 
third (p=0.001). No significant relationship was detected between background variables like students’ grand 
point averages and their experience (observation and attending times) in resuscitation, with knowledge and 
skill scores.  
Conclusion: The research showed that trainees' knowledge and skills had a variable trend over time. Given 
the importance of resuscitation skills, it is recommended to retrain the students in this filed at the beginning 
and the end of the internship courses. 
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