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 مقاله پژوهشی 

 

 یقلب ایاح یهاکارگاهاز  اورژانس وپرستاران، اطفال ارانیدست یمندرضایت
  سازیهیشب یهاکیو تروما کودکان با استفاده از تکن یویر

 

 یسرور سهراب، نایلیاسمع هیسم، ینژاد دزفولیمهسا محمود دهیس، *یمینژاد ابراهخوش درضایحم، شباهنگ جعفرنژاد

 

 

 چكيده

 یف بررسمطالعه با هد نیا. است هامهارت نیو تمر یریادگی یخطر برایمؤثر و ب یبه عنوان ابزار سازیهیبر شب یمبتن یریادگیمقدمه: 

تهران در سال  اصغر)ع(یکودکان حضرت عل مارستانیدر ب سازیهیشب وهیبرگزار شده به شی هاکارگاهو پرستاران از  ارانیدست یمندرضایت

 . انجام شد. 99-8991

اصغر  یعل مارستانیب یآموزشاورژانس و پرستاران ، اطفال ارانینفر از دست851جامعه پژوهش یمقطع -یفیمطالعه توص نیادر: هاروش

شده توسط  یپرسشنامه طراح، ابزار پژوهش. انتخاب شدند یبه روش تمام شمار کنندگانشرکت. بودند 8991-99در سال  تهران
 . انجام شد یفیتوص آماراطالعات با استفاده از  یآمار لیتحل. مورد استفاده قرار گرفت ییایو پا ییروا تأییدپژوهشگران بود که پس از 

مختلف  یهااز رابطه با جنبه بیدرصد را به ترت95و  درصد99 یمندرضایت زانیاورژانس و پرستاران م، اطفال ارانیدستنتايج: 

از مردان بودو  تربیش (%19) کنندهتعداد زنان شرکت. کردند گزارش ،کارگاه برگزار شده 1عملکرد مدرسان از مجموع  و یندمرضایت
 .=P)90/9)مشاهده نشد یآنان رابطه معنادار یمندرضایت باافراد  کیدموگراف اتیخصوص انیم نیهمچن

لذا ، اشتندد ییباال تیبرگزار شده و عملکرد مدرسان رضا یهاکارگاه یو محتوا هاکارگاه و پرستاران از نحوه اجرا ارانیدستگيري: نتيجه

 شنهادیپ لیپرستاران در طول تحص و ارانیو بهبود عملکرد دست یریادگی شیافز یشده برا سازیهیشب آموزش به روش هاکارگاه یبرگزار
 . گرددمی

 

  پزشکی. ارانیدست ،پرستارانآموزش،  ،سازیهیشب ،یمندرضایتهای کلیدی: واژه
 919تا  981 (:99)02؛ 9911 آبان /در علوم پزشكي آموزشمجله ايراني 

 
 

 مقدمه

ی منجر به یادگیری آموزشمحققین عقیده دارند هر 

ی هاروششود اما میزان عمق و پایداری یادگیری در می

بخش عظیمی از مطالعات . ی متفاوت استآموزشمختلف 

                                                 
گروه طب ، (اری)استاد یمینژاد ابراهرضا خوشدیحم دکترنویسنده مسؤول:  *

. رانیا، تهران، رانیا یدانشگاه علوم پزشک، اورژانس تیریمد قاتیمرکز تحق، اورژانس
khoshnezhad.hr@iums.ac.ir 

انشگاه اورژانس، د تیریمد قاتی(، گروه طب اورژانس، مرکز تحقاریدکتر شباهنگ جعفرنژاد )استاد

مهسا  دهیس دکتر(؛ jafarnejad.sh@iums.ac.ir). رانیران، تهران، ایا یعلوم پزشک

اورژانس، دانشگاه  تیریمد قاتی(، گروه طب اورژانس، مرکز تحقاری)استادی نژاد دزفولیمحمود

ی آموزشهای اخیر به بررسی اثر بخشی برنامه سال

از  یکی. مختلف در زمینه ایجاد یادگیری پایدار پرداخته اند

، عملیات احیای قلبی ریوی آموزشی رایج برای هاروش

پرستاری تاكنون در  1491ت كه از سالروش كارگاهی اس

 انیلیاسمع هیسم(؛ mahmoudinejad.m@iums.ac.ir). رانیران، تهران، ایا یعلوم پزشک

ران، یا یاورژانس، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق(، ی)کارشناس ارشد پرستار

)کارشناس ارشد  یسهراب سرور(؛ somayeh.13966@gmail.com). رانیتهران، ا

. رانیران، تهران، ایا یاورژانس، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتی(، مرکز تحقیپرستار

(soroor.soh@gmail.com) 

 81/9/99، تاریخ پذیرش: 81/9/99، تاریخ اصالحیه: 82/1/99مقاله:  تاریخ دریافت
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در یك  (Hamilton) هامیلتون .(1مورد استفاده بوده است)

ی مختلف هاروش تأثیرساله  02مروری به بررسی  مطالعه

بر یادگیری پایدار دانش و مهارت پرستاران  آموزش

را استفاده  هاروشپرداخت و در نتیجه گیری خود بهترین 

ی صدادار و هاو مانکنای رایانهی آموزشای از برنامه

 .(0معرفی نمود)ای شبیه سازی رایانه

مقوله  یعال آموزشدر حوزه  یفیك یپارامترهاترین مهم از

 رانیفراگ یمندرضایتمفهوم . است رانیفراگ یمندرضایت

 ندیتواند فرآمی آموزشاست كه در امر  یاز موضوعات

 تیرضا زانیم نییتع نیهمچن، ندازدیرا به چالش ب آموزش

سنجش  یارهایاز مع یکیهمواره ، آموزشاز  رانیفراگ

 تیكه رضا بوده است چرا یآموزش یهاامنظ ییكارا

ه دور تیعوامل مؤثر در موفقترین از مهم یکی انیدانشجو

در  یدانشگاه یهاكالس غالب یژگیو .(9و3است) یآموزش

 قسمت اعظم مطالب سیاست كه تدرای كشور به گونه

 استادان انجام یطرفه از سو كیبه صورت  یدرس

 ندیتعامل را در فرآ، نیتركمكه دانشجو معنا  نیبد رد؛یگمی

 نشان (Steinert) استینرت قیتحق جینتا .(5دارد) یریادگی

 یآموزش یهاكارگاهپس از شركت در  كه دانش دهدمی

، هامشابه در مهارت شرفتیدر مورد پ، ابدیمی بهبود

به  یآموزش یهاكارگاه در. وجود دارد یشواهد محدود

امه برن یهانهیو هز یاست مثل منابع انسان ازین یمنابع كم

 هنیدر وقت و هز زین كنندگانكه كم است و شركت یزیر

با توجه به فقدان مطالعات  كنند. می ییخود صرفه جو

 یبرا یتربیش قاتیتحق، سهیانجام شده در جوامع مقا

 تواندمی یآموزش یهاكارگاهاستفاده از  یچگونگ نییتع

 .شود ازیمورد ن سیتدر یهاو حفظ مهارت شیموجب افزا

با روش  آموزشدر مورد  یآموزشكارگاه  سیروش تدر

بتوانند  نیساخته شده است كه مدرس یطور سازیهیشب

به تجر ،كنندمی آنچه را كه بعداً در كالس استفاده تربیش

های در پیاده كردن روش تیعوامل موفق گریاز د .(6كنند)

مختلف امکان تبادل با  یهاروشاستفاده از  مفید آموزش

 یدانشگاه یهاتیحما افتیارائه و در نیهمکاران و همچن

 كنندمی افتیرا در ینه تنها نکات عمل آنها نیبنابرا .(7است)

 هارائ زیتأمل در گروه ن یفرصت برا مبلکه به طور مداو، 

كارآموزان به طور فعال سازی، هیشب قیاز طر .(8شود)می

 یریادگی میشوند و مفاهمی ریدرگ، كنندمی مشاركت

 نیچن یاجرا. رندیگمی ادیرا  ماریب یمنیمرتبط با ا

تواند می است كه سیمهم تدر یاستراتژ كی یکردیرو

 یهازه كارآموزان مراقبتیعالقه و انگ شیباعث افزا

. ودش ماریب یمنیا یدیكل میمفاه یریادگی یبرا یبهداشت

كند می را برآورده یآموزشالزامات  یآموزشبرنامه  نیا

كند تا به می جادیكارآموزان ا نیالزم را در ب یهاو مهارت

 نیلذا ا .(4را كاهش دهند) یپزشک یخطاها مؤثرطور 

 ارانیدست یمندرضایت زانیم یپژوهش با هدف بررس

 یویر یقلب ایاح یهاكارگاهاز  وپرستاراناورژانس ، اطفال

 تانمارسیدر ب سازیهیشب یهاكیو تروما با استفاده از تکن

-1344اصغر)ع( تهران در سال  یكودكان حضرت عل

 . انجام گرفت 1348

 

 هاروش

در  1348-1344توصیفی مقطعی در سال  این مطالعه

جامعه . بیمارستان كودكان علی اصغر تهران انجام شد

نفر و تعداد مردان  131زنان  )تعداد نفر 157مورد پژوهش 

دانشگاه علوم ازدستیاران اورژانس و اطفال  نفر(06

ی مختلف بیمارستان هاو پرستاران بخش رانیا یپزشک

به روش تمام شماری نمونه  بودند كه كودكان علی اصغر

 كه اورژانس و اطفال دستیاران ورود ،معیار. گیری شدند

 و دستیاری دوره گذراندن به مشغول تانبیمارس در

. بودند بیمارستان مختلف یهابخش در كه پرستارانی

 در شركت به كنندگانشركت تمایل عدم خروج معیار

كارگاه  یبرگزار یبعد از كسب مجوز الزم برا. بود مطالعه

و كسب رضایت آگاهانه از شركت  كد اخالق افتیو در

 یهاكیتکن هیبر پا یآموزش یهاكارگاهكنندگان،

احیا قلبی و ریوی كودكان و تروما در در سازیهیشب

ای پرسشنامه كارگاه هر یدر ابتدا .برگزار شد كودكان
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 و جنسیتسابقه كار ، یاستخدام تیوضع، شامل سال تولد

 هاكارگاهطول ر د .دیگرد لیتکم كنندگانتوسط شركت

تروما  سناریوهایی مختلف از احیا قلبی ریوی كودكان و

 كنندگانتوسط شركت سازیبه روش شبیه در كودكان

 آنهای  و به بردارفیلم، شد و سپس ازروش اجرامیاجرا 

كه شامل  ساعته 9 كارگاه 7مجموع در . شدمی فیدبك داده

 ،سه كارگاهBasic Life Support (BLS)دو كارگاه 

Advanced Cardiovascular Life Support  
(ACLS)  و دو كارگاهPre-Hospital Trauma 

Management (PHTM) با  آنهای برگزار شد كه همه

. طراحی گردید سازیی شبیههااستفاده ازتکنیك

گردد بر  ارائهسناریوهایی كه قرار بود در هر كارگاه 

 ی معتبر نوشتههاخرین مطالب روز و رفرانسآاساس 

 ی تیمیهابه گروه كنندگانشد و در طول كارگاه شركتمی

 هامانکنشدند و سناریوها را بر روی می نفره تقسیم 6

شد می یبردارفیلم آنهاكردند و از روش اجراهای می اجرا

گرفت و بر اساس می مورد تحلیل قرار هاو سپس سناریو

یدبك ف كنندگاندر پایان سناریوها به شركت هابررسی فیلم

 نینفر از متخصص 3هده اداره كارگاه بر ع. شدمی داده

 رانیا یدانشگاه علوم پزشکعلمی هیأت عضو واورژانس 

بر  یمبن ینظرسنج پس از اتمام جلسه پرسشنامه. بود

 و یبرگزار طیمح یکیزیف یمطالب كارگاه و فضامحتوای 

جلسه  یآموزش یفضا التیو تسه یآموزشكمك  لیوسا

 .شد لیتکم كنندگانتوسط شركت

توسط محققین   شده یطراح پرسشنامه این تحقیقدر  

محتوا  یی( و شاخص روا5CVRمحتوا ) یینسبت روا

(6CVIبا استفاده از مق )یابر. شد یریگاندازه کرتیل اسی 

 بیاز فرمول رابطه ضر قیابزار تحق ییایپا زانیم نییتع

 انسیواربرای این كار ابتدا  بهره بردیم كه كرونباخ یآلفا

 همچنین و پرسشنامه یهاسؤالمجموعه  ریهر ز یهانمره

و  ییسنجش روابرای . یمكل را محاسبه كرد انسیوار

قرار  یپرسشنامه مورد بررس 32پرسشنامه ابتدا  ییایپا

 لیرا مورد تحل گرید یهانمونه ییایپا تأییدگرفت و پس از 

دست آمد كه پایایی به 84/2پس از محاسبه عدد . میقرار داد

حیطه كه  3در  سؤال 17پرسشنامه با . شد تأییداین تحقیق 

ارزشیابی ، آیتم 6ی دوره با دهسازمانشامل ارزشیابی 

 6آیتم و ارزشیابی عملکرد مدرسان با  5محتوای دوره با 

همچنین مشخصات فردی و . تنظیم گردید، آیتم است

آیتم مورد  5اطالعات دموگرافیك پرستاران و دستیاران با 

بدون نظر »ای از ت در بازهسؤاالپاسخ . بررسی قرار گرفت

ای لیکرت مطرح بر اساس مقیاس پنج درجه« تا بسیار خوب

 5تا  1نمره  هاكه به تناسب برای هر یك از مقیاس، شد

، 3متوسط=، 0ضعیف=، 1)بدون نظر=. تخصیص داده شد

ها بین سپس پرسشنامه. (5بسیار خوب=، 9خوب=

وصیف اطالعات از برای ت. كنندگان توزیع گردیدشركت

تحلیل اطالعات و . درصد و توزیع فراوانی استفاده شد

 ,SPSS-24(IBM, Somersافزار ها با كمك نرمداده

NY, USA) انجام شد . 

 

 نتايج

 پرسشنامه( 157) های توزیع شدهكلیه پرسشنامه

مورد تجزیه و تحلیل و   (%122دهی پاسخ) بازگردانده شد

 02كنندگان مورد بررسی از شركتدامنه سنی . قرار گرفت

همچنین . ( آنان خانم بودند%83سال بود و حدود ) 62تا 

سال  12تا  1( سابقه كار در بازه %56)بیش از نیمی از آنان 

الزم به ذكر است كه میان خصوصیات دموگرافیك . داشتند

رابطه  هاكارگاهی آنان از مندرضایتگان با ندكنشركت

از آزمون تی برای ( =26/2p). دمعناداری مشاهده نش

 تحلیل فوق استفاده شد.

مندی دستیاران اطفال و و درصد فراوانی رضایت توزیع

های كارگاه یدهسازمان كیفیت اورژانس و پرستاران از

كودكان با استفاده از تکنیك  و ترومااحیا قلبی ریوی 

 Basic كارگاه اول، آمده است 1در جدول  سازیشبیه

Life Support (BLS)  و كارگاه سومAdvanced 

Cardiovascular Life Support (ACLS)  با توجه به

، كارگاه دوهای كنندگان آنان از تمامی بخشتعداد شركت

ین درصد توزیع تر. كماندرضایت داشته %122طور  به
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در بخش مناسب  BLS فراوانی مربوط به كارگاه دوم

( %41) میانگینبا نمره بسیار خوب و ی آموزشبودن فضا 

ه كنندگان دورطور كلی شركتالزم به ذكر است كه به. است

زیرا با توجه به ، اندرضایت حداكثری داشته هاكارگاهاز 

نیامده  %52درصد توزیع فراوانی هیچ كارگاهی به زیر 

ین درصد توزیع فراوانی با توجه به میانگین تركماست و 

 ست. ا (%41هر بخش )

كارگاه  7 ی درآموزشكیفیت محتوای نتایج مربوط به 

 Basicكارگاه اول، آمده است 0برگزار شده در جدول 

Life Support (BLS) و كارگاه سوم ((ACLS 

Advance Cardiovascular Life Support  با توجه به

كارگاه  دوهای كنندگان آنان از تمامی بخشتعداد شركت

ین درصد توزیع تر. كماندداشتهرضایت  %122طور  به

مناسب  در بخش ACLSفراوانی مربوط به كارگاه دوم 

الزم به ذكر است كه . ( است%6/41با ) آموزشبودن زمان 

رضایت  هاكارگاهكنندگان دوره از طور كلی شركت به

زیرا با توجه به درصد توزیع فراوانی ، اندحداكثری داشته

ین درصد تركممده است و نیا %52هیچ كارگاهی به زیر

در مجموع . اعالم شده است( %6/41توزیع فراوانی )

و كیفیت محتوای ی دهسازماندانشجویان از بخش كیفیت 

 . اندرضایت داشته 43به میزان ی دوره آموزش

 

ی احیا قلبی هاكارگاهی دهسازمان اورژانس و پرستاران ازكیفیتی دستیاران اطفال و مندرضایتو درصد فراوانی  توزیع: 1جدول 

 سازیكودكان با استفاده از تکنیك شبیه و تروما ریوی

 ی دورهدهسازمانكیفیت 

كارگاه 

 اول
BLS 

 دومكارگاه 
ACLS 

 ومسكارگاه 
ACLS 

 كارگاه

 چهارم
PHTM 

 پنجمكارگاه 
PHTM 

 ششمكارگاه 
BLS 

 هفتمكارگاه 
ACLS 

 5(٪122) 75/9(٪45) 40/9(٪9/48) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) رسانی دورهاطالعنحوه 

 5(٪122) 55/9(٪41) 88/9(٪6/47) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) مناسب بودن فضا آموزشی

 5(٪122) 62/9(٪40) 40/9(٪9/48) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) مناسب بودن تجهیزات آموزشی

 5(٪122) 65/9(٪43) 40/9(٪9/48) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) نظم دوره

 5(٪122) 75/9(٪45) 40/9(٪9/48) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) كیفیت پذیرایی

 5(٪122) 82/9(٪46) 88/9(٪6/47) 68/9(٪6/43) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) نحوه برخورد رابط آموزشی

 

 و ریوی قلبی احیا یهاكارگاه ازمحتوای پرستاران و اورژانس و اطفال دستیاران یمندرضایت فراوانی درصد و توزیع: ۲ جدول

 سازیشبیه تکنیك از استفاده با تروماكودكان

 ی دورهدهسازمانكیفیت 
 كارگاه اول

BLS 

 دومكارگاه 
ACLS 

 ومسكارگاه 
ACLS 

 چهارم كارگاه
PHTM 

 پنجمكارگاه 
PHTM 

 ششمكارگاه 
BLS 

 هفتمكارگاه 
ACLS 

 5(٪122) 72/9(٪49) 88/9(٪6/47) 70/9(٪9/49) 74/9(٪8/45) 76/9(٪0/45) 5(٪122) كاربردی بودن مطالب

 5(٪122) 72/9(٪49) 40/9(٪9/48) 70/9(٪9/49) 75/9(٪45) 76/9(٪0/45) 5(٪122) جدید بودن محتوا

 5(٪122) 72/9(٪49) 61/9(٪0/40) 70/9(٪9/49) 75/9(٪45) 76/9(٪0/45) 5(٪122) كیفیت جزوه

 5(٪122) 72/9(٪49) 88/9(٪6/47) 70/9(٪9/49) 58/9(٪6/41) 76/9(٪0/45) 5(٪122) مناسب بودن زمان آموزش

 5(٪122) 72/9(٪49) 88/9(٪6/47) 70/9(٪9/49) 72/9(٪49) 76/9(٪0/45) 5(٪122) تناسب محتوا با وظایف شغلی

 

ی احیا قلبی هاكارگاهی دستیاران اطفال و اورژانس و پرستاران از عملکرد مدرسان مندرضایتو درصد فراوانی  توزیع: 3جدول 

 سازیكودكان با استفاده از تکنیك شبیه و تروما ریوی
 3استاد  0استاد  1استاد  

 79/9(٪8/49) 68/9(٪6/43) 80/9(٪9/46) تسلط استاد برمطالب
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 76/9(٪0/45) 65/9(٪43) 82/9(٪46) توانایی اداره كالس

 71/9(٪0/49) 65/9(٪43) 74/9(٪8/45) مشاركت دادن فراگیران در بحث

 76/9(٪0/45) 69/9(٪8/40) 81/9(٪0/46) هاگویی به سؤالپاسخ

 75/9(٪45)/ 68/9(٪6/43) 81/9(٪0/46) برخورد مناسب

 76/9(٪0/45) 63/9(٪6/40) 74/9(٪8/45) نظم

 

، آمده است 3بخش عملکرد مدرسان در جدول  نتایج

ین توزیع درصد فراوانی مربوط به بخش تسلط تربیش

ین درصد توزیع تر. كم( بوده است%9/46بر مطلب )  استاد

الزم . ( بوده است%6/40با ) 0 استادفراوانی مربوط به نظم 

كنندگان دوره از عملکرد طور كلی شركت به ذكر است كه به

زیرا با توجه به ، اندمدرسان رضایت حداكثری داشته

عملکرد هیچ یك از مدرسان به زیر ، درصد توزیع فراوانی

 (%6/40ین درصد توزیع فراوانی )تركمنیامده است و  52%

کرد مدرسان به كنندگان از عملدر مجموع شركتاست. 

 . رضایت داشتند %45میزان 

 

 بحث

 ارانیدست یمندرضایت زانیم یبه بررس پژوهش نیدر ا

 یویر یقلب ایاح یهاكارگاهاز  پرستاران اورژانس و، اطفال

 تانمارسیدر بسازی هیشب یهاكیو تروما با استفاده از تکن

 جینتا. اصغر)ع( تهران پرداخته شد یكودكان حضرت عل

 درستاران درمجموع از عملکرپو  ارانینشان داد دست

امروزه  .بودند یدرصد راض 45 زانیمدرسان به م

ه جمورد تو یپزشک انیبه دانشجو یقیتلف یهاآموزش

 كرمی مطالعه مثال به طور قرار گرفته است ژهیو

(Karam) بر  یمبتن یآموزشمثبت كارگاه  تأثیر

 نشاندیگر ی در مطالعه .(12)نشان داده است سازیهیشب

 یكارگاه درک بهتر میاز مفاه كنندگانكه شركت دهدمی

 دایپ و عالقه یآمادگ یبه اندازه كاف نیو همچن دارند

ثابت شده است  یگریدر مطالعات مختلف د .(11)كنندمی

 به روش كارگاهی سبب بهبود رضایت مندی و آموزشكه 

ده ش كنندگانو تعامل بهتر شركت بهبود اعتماد به نفس

 یپزشک انیدانشجو رسد شركتمی به نظر .(13و10)است

سودمند  سازیهیشب هیبر پا آموزش كارگاه و تیم در

ودن روش ب مؤثربه  دیگری در مطالعه همچنین .(19)باشد

در دستیاران  منابع بحران تیریمد آموزشدر  سازیشبیه

كارگاه و روش  نیا. (15اورژانس اشاره شده است)

و تعامل در  آموزش ینوعسازی هیشب آموزش

 . است كاهش خطا یهایاستراتژ

كودكان در  ایاز اح یهوشیب ارانیدست عملکردی در مطالعه

 شکاف سازیهیشب روش با استفاده از یقلب ستیا نیح

 نشان داده ونتایج دستیاران بیهوشی را مهارت و دانش

د سودمن نهیزم نیدر ا سازیهیشبروش  كه گویای این بود

 .(16)دهدمی نادر را یدادهایامکان تجربه در رو رایز .است

 یایاح یآموزشدو روش  تأثیر سهیمقای مطالعه نتایج

شاغل در مركز  ینیو عملکرد كاركنان بال ینوزادان بر آگاه

روش  یینشان داد كه كارآ نیكوثر قزو یدرمان یآموزش

از روش  تربیش یآموزشكارگاه  به صورت یریادگی

حاضر نیز ی مطالعه در. (17)بود یآموزش CDكتابچه و 

ا بودن محتو دیجد، بودن مطالب یاز كاربرد كنندگانشركت

 46 زانیبه م ی در كارگاهشغل فیو تناسب محتوا با وظا

 . داشتند تیدرصد رضا

ر ب یمبتن سازیهیشب یآموزشدوره  كی دیگری در مطالعه

، یتعامل یسخنران كیكه شامل ، روزه برگزار شد یك میت

شده  سازیهیشب اءیاح ویو چهار سنار یگروه یهابحث

ملکرد ع نیمثبت ب یهمبستگنتایج این مطالعه نشان داد بود 

 یهامیت ینیمؤثر باعث بهبود عملکرد بال یمیو كار ت ینیبال

 هاكارگاهدر طول  حاضری در مطالعه .(18)شودمی ایاح

 و تروما در كودكان یویر یقلب ایمختلف از اح ییوهایسنار

اجرا شده و  كنندگانتوسط شركت سازیهیبه روش شب

 داده دبكیف آنهاشد و به  یبردارفیلم، سپس ازروش اجرا

  .ی دانشجویان همراه بودمندرضایتد كه در نهایت با شمی

، دانشجویان %87و صالحیان  ارامدلی مطالعه در
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را به عنوان یکی  نییپا یو امکانات رفاه یپزشک زاتیتجه

اما  .(14)كنندمیان بی یمندرضایتاز عوامل پایین بودن 

 رسانیاز نحوه اطالع انیدانشجوحاضر ی در مطالعه

درصد  46 یآموزشنظم دوره و نحوه برخورد رابط ، دوره

مناسب بودن ، یآموزش یو از مناسب بودن فضا تیرضا

 تیدرصد رضا 45 ییرایپذ تیفیو ك یآموزش زاتیتجه

 . ندداشت

تواند اصول ای میحرفه نیب میت كیدر  سازیهیمدل شب

به متخصصان  یو واقعای را به صورت حرفه ماریب یمنیا

 كنندگانبهبود دانش و درک شركت دهد با آموزشبهداشت 

ی در مطالعه . همراه است آنها یمندرضایتسطح 

مجموع از  پرستاران درو  ارانینشان داد دست جینتاحاضر

بودند كه با  یدرصد راض 45 زانیعملکرد مدرسان به م

دو  حاضری هرچند در مطالعه است هم راستا این مطالعه

 . اجرا گردید سازیكارگاه و شبیه زمانهمروش 

 ادگیرتیم یبر  یمبتن یریادگیروش  یابیارزی مطالعه نتایج

نشان داد  یبهداشت عموم انیدانشجو یمندرضایتو 

از ، یریادگی میبر ت یمبتن یریادگیاستفاده از روش 

 نیبا روش مرسوم در تأم سهیدر مقا یتربیش تیموفق

مطالعه  در .(02)است  ورداربرخ انیدانشجو یمندرضایت

مدرس و اجرای كارگاه به  سهتوسط  تدریسنیز  حاضر

 نهاآ نظرتبادلمشاركت افراد در قالب گروه و  و روش تیمی

 همچنین. شد آنها یمندرضایتسبب  اعضا نیو بازخورد ب

 یشیكارگاه آزما (Hanrahan) هنراهان یمطالعه هاییافته

، یعمل یریادگی یآموزشمغز و اعصاب ارزش  یجراح

ر د زهیانگ جادیا یرا برا سازیهیبر شب یمبتن یریادگی

 . (01)نشان داد یحرفه جراح كینسبت به  انیدانشجو

 ی برگزار شده در این پژوهش هاكارگاه قوت نقاط از

 تمام مشاركت ،سازیشبیه روش به آنها برگزاری

 دعملکر یبردارفیلم ،عملی یهافعالیت در كنندگانشركت

. ودب كنندگانشركت به مدرسان توسط فیدبك دادن و آنها

 برگزار یهاكارگاه كم تعداد به توانمی هامحدودیت از

 ردكمی را با مشکل روبرو پذیریكرد كه تعمیم اشاره شده

پایایی پرسشنامه ها در همان گروه مورد مطالعه این كه  و

 . مورد بررسی قرار گرفت

 

 گيرينتيجه

ی در بخش مندرضایتمجموع های پژوهش نشان داد یافته

ی نیز آموزشمحتوای  ،درصد 43ی دوره دهسازمانكیفیت 

 45عملکرد مدرسان نیز به میزان  و درصد 43به میزان 

 آموزش به روش هاكارگاهلذا برگزاری . بوده استدرصد 

یش یادگیری و بهبود عملکرد اشده برای افز سازیشبیه

 . دگردمی پرستاران در طول تحصیل پیشنهاد دستیاران و

 

 قدرداني

بدینوسیله محققان از كلیه دستیاران اوررژانس و اطفال 

، و پرستاران كه مارا دراجرای این مطالعه یاری نمودند

 الق مطالعه فوقكد اخ. كنندمی قدردانی
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Abstract 

 
Introduction: Simulation-based learning has been an effective and safe tool for learning and practicing skills. 

Therefore, this study was designed to explore the satisfaction of residents and nurses from workshops held by 

simulation in Hazrat Ali Asghar (AS) Children's Hospital in Tehran in the academic years 2019-2020. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 157 pediatric, emergency residents and 

nurses of Ali Asghar Hospital.Participants were selected through counting method. The instrument was a 

questionnaire designed by researchers that was used after validation and reliability. Statistical analysis of 

information was performed using descriptive statistics. 

Results: Pediatric, emergency assistants and nurses experienced 90% and 95% satisfaction, respectively, in 

relation to various aspects of teacher satisfaction and performance from a total of seven workshops held. The 

number of female participants (83%) was higher than men. Besides, there was no significant relationship 

between demographic characteristics of individuals and their satisfaction (P=0/06). 

Conclusion: On the other hand, the assistants and nurses were highly satisfied with the performance of the 

workshops and the content of the workshops and the performance of the instructors. Therefore, holding 

workshops through simulated training methods is recommended to enhance learning and improve the 

performance of assistants and nurses during the study. 
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