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 خالصه
 مقدمه

جهت بهبود کیفیت آموزش احیاي قلبی و ریو . روش آموزش نقش مهمی را در کیفیت آموزش بر عهده دارد
هدف از این تحقیق بررسی مقایسه اي دو روش . از روشهاي مختلف آموزشی استفاده می گردد  CPR )(ي

 .برمیزان یادگیري دانشجویان پزشکی می باشد CPR (Multimedia)وچند رسانه اي  آموزش عملی 
 

 کار روش
جویان پزشکی انجام نفر از دانش 51در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روي 1390این مطالعه نیمه تجربی در سال 

در . تقسیم شدند) نفر 26(و چند رسانه اي) نفر 25(دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه آموزش عملی. شد
تست قبل و بعد از آموزش انجام گرفت و اطالعات از طریق پرسشنامه و چک لیست جمع آوري  هر دو گروه

  .از نرم افزار هاي مناسب و آزمونهاي  تی استفاده شدپس از ورود اطالعات به رایانه براي تحلیل نتایج . شد
 نتایج

نتایج یافته ها نشان داد که مقایسه آزمون پس آزمون بین دو روش عملی  و چند رسانه اي بجز در روش انجام 
گذاري  و در پاسخ CPR  ،Intubation ، LMA و انجام شوك الکتریکی،  در تشخیص وقفه قلبی تنفسی

 ).>p 001/0. ) (گروه عملی بهتر بوده است( ر دانش و مهارت تفاوت معنی داري وجود داشت از نظ پرسشنامه
 و Intubationهمچنین مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه، در عنوان هاي آموزشی 

LMA 001/0) (گروه عملی بهتر بوده استچ(به طور معنی داري با هم اختالف داشتندp<.( 
 یجه گیرينت

این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی و عملکرد  در گروهی که کار عملی همراه با تئوري صورت گرفت بیشتر از 
 .گروه چند رسانه اي بوده است

 
  ٤، عملی  ۳،  چند رسانه اي۲، احیاي قلبی و ریوي ۱آموزش :کلمات کلیدي

 
 .باشد این مطالعه فاقد منبع مالی و تضاد منافع می :پی نوشت

1 - Training 
2 - CPR 
3 - Multimedia 
4-  Practical 
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 Abstract 
Introduction: Teaching approach has the main role in quality of education and 
there are different educational methods for upgrading the quality of 
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) teaching. The aim of this study was to 
compare the effect of practical education vs. multimedia methods of  teaching 
CPR to medical student.   
Methods: In these semi-experimental study, 51 medical students was enrolled. 
The medical students are allocated in two different categories, practical 
education (N=25) and multimedia methods (N=26), randomly. Pre-test and 
post-test were done in both groups and data were collected by using 
questionnaire and checklist. Data were analyzed by using simple and paired t-
test. 
Result: Comparison of the post test results showed that there is a significant 
difference in the knowledge of cardio-pulmonary arrest diagnosis and the skill 
of CPR approach, orotracheal intubation modality, and Laryngeal mask airway 
apply, except the section of electroshock performance. Participants in practical 
education group were better than multi media group. (P-value<0.001) 

There is a significant difference in pretest and post test results of orotracheal 
intubation and Laryngeal mask airway applying subjects between participants 
in two group. Participants in practical education group acquire better marks 
(P<0.001). 
Conclusion: The study demonstrates when practical education accompanies 
theoretical subjects in CPR learning course of medical students, results would 
be improved in comparison with multimedia teaching approach. 
 
Key words: Cardiopulmonary Resuscitation, Multimedia education, Practical 
education, Teaching approach 
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 مقدمه
نقش دانشگاههاي علوم پزشکی در آموزش جوانان مستعد و 

تربیت متخصصین براي نظام سالمت مقدمه ضروري براي توسعه 
الزم است سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي . پایدار کشور است

ما در امر آموزش پزشکی بر مبناي شواهد علمی به دست آمده از 
 ).1( گرددتحقیقات و مطالعات، تنظیم و سنجش 

یادگیري موثر بیش از هر چیز نتیجه یاددهی خوب است که در 
یک محیط مناسب و از طریق روشهاي خالق تشویق کننده 

 ).2(کسب می شود 

امروزه اهمیت احیاي قلبی ریوي در بیمارانی که دچار ایست 
قلبی شده اند برکسی پوشیده نیست؛ هر ثانیه تاخیر در شروع 

م بیمار را به مرگ و ناتوانی نزدیک می درمان مناسب ، یک قد
سریع تر شروع شود شانس موفقیت بیشتر و  5CPRکند  هر چه 

 -7با هر دقیقه از گذشت زمان ، ). 4، 3(درصد هم می رسد  90تا 
از شانس بقاي مددجو کاهش می یابد به طوري که بعد از %  10
 ).5(دقیقه شانس بقاي مددجو به حدود صفر می رسد  10

ریوي  تحقیقات قبلی نشان داده اند که موفقیت در احیاي قلبی-
به دست آوردن مهارتهاي . به شدت به آموزش ارتباط دارد

CPR   مثلBLS 6 تا جایی که ممکن است در دوره پزشکی
زودتر باید صورت بگیرد و اینکه براي حفظ حیات چه در داخل 

د هدف و چه در خارج بیمارستان عملکرد موثري صورت بگیر
اگرچه بهترین و موثرترین روش یادگیري . مهم یادگیري است

 )6.(نامشخص است 

مطالعات خاطر نشان می سازند که با وجود مهم انگاشتن 
هنوز توجه بسیار کمی در برنامه هاي درسی   CPRآموزش 

دانشگاههاي علوم پزشکی به تدریس مهارتهاي حفظ زندگی 
پس نیاز ). 7( جام می شودبیمار با روشهاي جذاب و مناسب ان

نیست ، بلکه هدف  CPR کنونی ما تنها افزایش کمی آموزشهاي
به منظور باال ). 8(است  CPRمهم تر ، افزایش کیفیت آموزش 

باید از روشهاي آموزشی درست  CPR بردن کیفیت آموزش
 ).9(بهره گرفت 

 احیاي قلبی ریوي - 5
6 Basic life support 

روشها ابزارهاي آشکار و نهانی هستند که توسط معلم مورد 
قرار می گیرند تا برآیندهاي یادگیري با سهولت بیشتري  استفاده

روشهاي آموزش به صورت مستقیم مثل سخنرانی ، . به دست آید
نمایش زنده نقش بازي کردن، کارهاي عملی و مباحثه و 

روشهاي غیر مستقیم مانند فیلم، اشیاء ، کتابها و کتابچه ها می 
 ).10(باشد 

 ادي که در احیاء قلبی-روشهاي مختلفی براي کارآمدي افر
ریوي شرکت می کنند وجود دارد از جمله روشهاي سنتی مثل 

سخنرانی و ارائه جزوه و روشهاي نوین الکترونیکی شامل دیسک 
و نرم افزارهاي چند ) دي وي دي و سی دي(و نوارهاي صوتی 

. رسانه اي و همچنین کارگاههاي عملی که مورد استفاده می باشد
ن روشها آموزش کارگاهی یا عملی حداکثر شاید از میان اي

فرصت را براي یادگیري شرکت کنندگان فراهم آورد و کاربرد 
به . علمی کارگاه، دانش تئوري و مهارت عملی را میسر می سازد

عبارت  دیگر، محتواي دوره ي آموزشی با استفاده از انتقال صدا، 
اط دوسویه تصویر و متن ارائه می شود که با بهره گیري از ارتب

بین استاد و فراگیران کیفیت ارائه دوره آموزشی به باالترین سطح 
%  25آموزش الکترونیکی ثابت کرده است که تا . خود می رسد

 ).11(یادگیري را نسبت به کالسهاي درس سنتی افزایش می دهد 
چند رسانه اي ها به گسترش دانش در عصر اطالعات کمک 

اطر بازار این نوع رسانه ها در جهان به همین خ. فراوانی می کنند
بهره گیري از چند رسانه اي ها . به سرعت در حال گسترش است

در موقعیت هاي آموزشی داراي مزایاي فراوانی است که برخی 
. استفاده از حواس چند گانه براي یادگیري -1: از آنها عبارتند از

کت تسهیل مشار -3تمرین بیشتر براي رسیدن به حد تسلط  -2
تسهیل تکرار درس براي  -4. براي ایجاد ارتباط بین مفاهیم

 -6. مقرون و به صرفه بودن از نظر اقتصادي -5. کاربرد مجدد
 ). 12( انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان

امروزه همراه با رشد سریع سیستمهاي چند رسانه اي و 
بر اینترنت و روشهاي تکنولوژي وابسته به شبکه، آموزش مبتنی 

یادگیري سنتی هم به سمت محیطهاي یادگیري مجازي سوق داده 
هدف اصلی این روش آن است که فراگیران را ). 13(می شود

                                                              ).14( براي دستیابی به مهارتها در سطوح باالتر یاري رساند
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با توجه به قیمت گران مانکن احیاء، و در اختیار نداشتن میزان 
زشگاهها ، محقق در صدد برآمد پژوهشی در کافی در تمام آمو

روش عملی و (   CPRزمینه مقایسه تاثیر دو روش آموزش   
را به مرحله اجرا در آورد تا چنانچه شواهدي دال ) چند رسانه اي 

به روش چند رسانه اي دیده شود  CPRبر مفید بودن آموزش   
بتوان از این روش آموزشی در محیطهایی که با کمبود مانکن 

CPR  روبرو هستند استفاده کرد . 
در  CPR هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش عملی 

مقایسه با آموزش از طریق چند رسانه اي برمیزان یادگیري 
 .ددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باش

 
 روش کار

نفر از دانشجویان پزشکی ورودي  51این مطالعه نیمه تجربی بر 
. وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل ، انجام گردید  86سال 

) B گروه(نفره  25و ) Aگروه (نفره   26دانشجویان به دو گروه 
تقسیم بندي گروه ها به صورت تصادفی انجام شد و . تقسیم شدند

این . جنسیت با یکدیگر همسان سازي شدنددو گروه از نظر 
و در واحد مهارتهاي بالینی واقع در  90مطالعه درشهریور ماه سال 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم 
 .  پزشکی بابل انجام شده است

ابزار سنجش در این تحقیق چک لیست و پرسشنامه بود که این 
تهیه  2010س منبع میلرچاپ سال پرسشنامه و چک لیست بر اسا

شده بود و قبل از استفاده در تحقیق  توسط اعضاء محترم گروه 
بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل  با ایجاد اندکی تغییرات مورد 

نفر از دانشجویان پزشکی سال  10پرسشنامه به  .  تایید قرار گرفت
وباره از روز بعد د 3آخر داده شد تا آن را تکمیل نمایند سپس 

همان تعداد خواسته شد تا آن پرسشنامه را مجددا تکمیل کنند به 
پایایی آن . این ترتیب اعتبار آن  نیز مورد تایید قرار گرفته است

85/0= r  91/0و= α  تعیین شد . 
به این صورت بود، ابتدا از همهء  Bو    Aآموزش گروههاي  

افراد یک  پیش آزمون کتبی به صورت پرسشنامه و عملی در 
کارگاه از آنها گرفته شد، به این ترتیب که بعد از تکمیل 

پرسشنامه دانشجو کار عملی خواسته شده را انجام می داد و 

ممتحن چک لیست را پر می کرد تا سطح علمی دانشجویان 
فیلمی را که با هماهنگی گروه   Aعد براي گروه ب. ارزیابی گردد

 .بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه شده بود، پخش شد
نشان داده شد و   CPRسپس پاورپوینت هاي مربوط به 

در همین زمان . متخصص بیهوشی توضیحات الزم را می داد
توسط متخصص بیهوشی درحین بحث تئوري در  Bگروه 

آموزش عملی می   و دستگاههاي مربوطه،کارگاه بر مانکنها 
سپس . همه دانشجویان بعد از آموزش به تمرین پرداختند. دیدند

از هر دو گروه بعد از انجام پذیرایی پس آزمون به همان ترتیب 
 . پیش آزمون که قبال ذکر شد، انجام شد

جهت تعیین سطح آگاهی از  پرسشنامه و عملکرد از چک 
و به پاسخ غلط نمره  1اسخ صحیح نمره لیست استفاده شد، به پ

 . صفر داده شد

و آزمونهاي تی و پیرد  SPSSبراي تحلیل آماري از نرم افزار 
در تمامی مراحل آموزش  از گاید الین . تی ، آنالیز واریانس شد

 .به عنوان منبع استفاده گردید 2010
 

 نتایج
) 43(% نفر 22زن و ) 57(%نفر  29نفر  نمونه هاي پژوهش  51از 

 86مرد بودند که همگی از دانشجویان پزشکی ورودي سال 
دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند و هر دو گروه در محدوده سنی 

 .سال قرار داشتند 25تا  23
موید این مطلب بود که در مقایسه میانگینهاي پیش آزمون  نتایج

و پس آزمون روش عملی در پرسشنامه و کلیه عنوان هاي 
 CPR   ،Intubation7  ،LMA 8فه قلبی ریوي ، وقآموزشی 

دانش و مهارت  بربه طور معنی داري  شوك الکتریکی ، 
 ).1 جدول(موثر بوده است  دانشجویان

در  روش چند رسانه اي، مقایسه  که داده ها نشان می دهد 
کلیه عنوان  میانگینهاي پیش آزمون و پس آزمون در پرسشنامه و

، به طور معنی داري  LMA عنوان آموزشی به جزهاي آموزشی 
 )2 جدول. (افزوده است دانش و مهارت دانشجویان بر

لوله گذاري داخل تراشه   - 7
 ماسک حنجره اي - 8
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 در گروه کارگاه عملی پس آزمون پیش آزمون ومقایسه میانگین نمرات  -1جدول 
P-value  عنوان آموزشی پیش آزمونمیانگین نمرات  پس آزمونمیانگین نمرات 

< 001/0  56/12  ± 18/0  44/7   ± 38/0  Questioner 
< 001/0  4/8   ± 34%  8/2   ± 52%  Arrest 
< 001/0  96/4   ± 4/0  4/2   ± 31/0  CPR 
< 001/0  76/7   ± 38/0  04/1   ± 46/0  Intubation 
< 001/0  97/4   ± 29/0  24/0   ± 21/0  LMA 
< 001/0  60/4   ± 15/0  44/0   ± 25/0  Electroshock 

. می باشند  MEAN ± SEاعداد درون جدول  *
 

 رسانه ايچند در گروه  پس آزمونو  پیش آزمونمقایسه میانگین نمرات   -2جدول 
P-value  عنوان آموزشی میانگین نمرات پیش آزمون نپس آزمو میانگین نمرات 

< 001/0  11  ± 28/0  58/5  ± 44/0  Questioner 
< 001/0  15/7  ± 39/0  5/1  ± 35/0  Arrest 
< 001/0  23/4   ± 22/0  97/1  ± 35/0  CPR 
< 001/0  97/4   ± 51/0  69/0   ± 24/0  Intubation 

807/0  8/0   ± 37/0  69/0   ± 39/0  LMA 
< 001/0  47/4  ± 24/0  2/0   ± 14/0  Electroshock 

. می باشند  MEAN ± SEاعداد درون جدول  *
 

وقفه بر اساس چک لیست تشخیص   نتایج یافته ها نشان داد که
 پرسشنامه و CPR  ،Intubation  ،LMAو انجام قلبی ریوي 

بین دو روش عملی  و چند رسانه اي از  ،آزمون پس آزمون در
روش . ( مهارت تفاوت معنی داري وجود داشتنظر دانش و 

شوك اما در انجام  . ) عملی بهتر از چند رسانه اي بوده است
اختالف معنی  CPRبین دوگروه   پس آزمون در ،   الکتریکی

). 3 جدول(داري از نظر  مهارت وجود نداشت 
 

در دو گروه پس آزمون مقایسه میانگین نمرات  -3جدول   
 پست تست

P-value عنوان چند رسانه اي کارگاه عملی 

001/0 < 56/12  ± 17/0  92/10  ± 27/0  questioner 
017/0  4/8  ± 33/0  15/7  ± 39/0  Arrest 
002/0  96/4  ± 04/0  23/4  ± 21/0  CPR 
001/0<  76/7  ± 37/0  96/4  ± 5/0  Intubation 
001/0<  96/4  ± 28/0  8/0  ± 37/0  LMA 

614/0  6/4  ± 14/0  46/4  ± 23/0  Electroshock 

. می باشند  MEAN ± SEاعداد درون جدول  *
 

مقایسه میانگین اختالف نمرات پیش آزمون  4شماره  جدولدر 
تنها در دو عنوان آموزشی   Bو  Aو پس آزمون در دو گروه 

Intubation و LMA  به طور معنی داري با هم تفاوت
گروه عملی به طور معنی داري نسبت به چند رسانه اي (داشتند

 ). بهتر بوده است
وه تحت آموزش داده ها نشان می دهد که در دو گرهمچنین 

در هیچکدام از عنوانهاي آموزشی در دو جنس دختر و پسر 
.  تفاوت معنی داري دیده نشد

 

 مقایسه  تاثیر دو روش آموزش بر یادگیري -4جدول 
 میانگین اختالف قبل و بعد

P-value عنوان چند رسانه اي کارگاه عملی 

699/0 12/5 ± 34/0  35/5 ± 47/0  questioner 
897/0 57/5  ± 47/0  65/5  ± 45/0  Arrest 
587/0 52/2 ± 32/0  27/2 ± 34/0  CPR 
001/0 72/6 ± 51/0  27/4 ± 52/0  Intubation 
000/0 72/4 ± 4/  12/0 ± 4/7  LMA 
762/0 16/4 ± 26/0  3/4 ± 26/0  Electroshock 

 می باشند  MEAN ± SEاعداد درون جدول *         

 
بحث 

در این پژوهش  با توجه به آزمونهاي انجام شده در مراحل 
مختلف به وسیله پرسشنامه و چک لیست و تحلیل آماري ، نتایج 

نمرات در بیشتر آیتمهاي کار به دست آمده  بیانگر این است که 
میزان آگاهی و عملکرد  در گروهی که عملی معنی دار بودو  

تدریس تئوري همراه با کار عملی صورت گرفت بیشتر از گروه 
به نظر پژوهشگر تخصصی بودن بیشتر . چند رسانه اي بوده است
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و عدم آشنایی دانشجویان با آن می تواند   CPR مهارتها در
با توجه به پیش آزمون انجام شده و پرسش . باشدمهمترین علت 

از دانشجو هیچکدام از دانشجویان قبال در کارگاه احیاء شرکت 
 .نکرده بودند

در این راستا نتیجه مطالعه نیمه تجربی یزدي و همکارانش که با  
بر آگاهی  CPRهدف بررسی تاثیر برگزاري کارگاه آموزش 

اري و مامایی انجام شد، نشان ریوي دانشجویان پرست –احیاء قلبی 
به صورت عملی و   CPRداد که چنانچه روش آموزش کارگاه 

کاربردي انجام گیرد میزان آگاهی و مهارت دانشجویان نسبت به 
 ). 15( ریوي افزایش چشمگیري خواهد داشت –احیاء قلبی 

همچنین در مطالعه نیمه تجربی امیدي فر و همکاران در ارائه 
به دانشجویان پزشکی و مقایسه تأثیر  CPRش روش جدید آموز

این روش جدید بر دانش و مهارت دانشجویان پزشکی با روش 
آموزشی مرسوم، گزارش گردید که مداخله آموزشی باعث 

 CPRارتقاي سطح دانش و مهارت دانشجویان پزشکی در زمینه 
علل آن را رعایت توالی کالسهاي تئوري و عملی ، . شده است 

اختصاص زمان براي تمرین عملی ، مواجهه با محیط واقعی ، 
آموزش به صورت کارگروهی و مشارکت فعال دانشجویان می 

 ).16( توان دانست
و همکارانش در مورد بررسی  9در مطالعه تحقیقی راسل اسمیت

رفتار دانشجویان از عملکرد چند نگرش اساتید و دانشجویان و 
رسانه اي این نتیجه حاصل شد که هیچ تفاوتی در نگرش دو 
گروه و اساتید دیده نشد اما دانشجویانی که با چند رسانه اي 

 آموزش دیده بودند تنها زمان بیشتري براي آموزش نیاز داشتند
)17(. 

و همکاران  ، آموزش تکنیک  10در مطالعه نیمه تجربی پرفیتو
نفر از دانشجویان پزشکی به دو روش چند  35درناژ پلورال براي 

رسانه اي و سنتی انجام شد که در میزان آگاهی این دو گروه 
تفاوت معنی داري وجود نداشت ، ولی ارزیابی هاي توصیفی 

نشان داد که برنامه هاي کامپیوتري، مفهوم تکنیک درناژ را 
 .)18( توسعه داده است
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و  LMA   ،Intubationنوان هاي آموزشی در این مطالعه ع
و  از عناوینی هستند که نیاز به آموزش تخصصی شوك الکتریکی

دارند و به علت اجراي آن در شرایط ویژه و اینکه به اندازه  عملی
اي که جهت توانمند شدن دانشجو در این مهارتها الزم است، در 

دوره بالینی پزشکی دیده نمی شوند ، دانشجویان قبل از شروع 
کارگاه یا فیلم در مورد این روش ها آگاهی کمتري دارند و با 

گاه به مراتب نمراتشان بیشتر شده نمایش فیلم و بعد از اجراي کار
 . است

و همکاران در بررسی اختالف  11شاهدي وو در پژوهش مورد-
میانگین آزمون در دو گروه آموزش سنتی و مجازي، مشخص 

گردیده است که اختالف معنی داري در نمره آزمون دانشجویان 
نتایج این تحقیق نشان داد که روش . در واحد تئوري وجود دارد

مجازي و استفاده از انیمیشنهاي تعاملی، به دلیل فعال  آموزش
بودن و درگیر بودن دانشجویان در امر یادگیري خود در درك 

 عمیق تر مطالب علمی و ارتقاي دانش افراد تاثیر بیشتري دارد
)13.(  

این پژوهش با مطالعه حاضر مطابقت دارد زیرا در آموزش   
CPR   به روش عملی ، مدرس عالوه بر آموزش کار عملی

بنابراین استفاده از کارگاه در . مسائل تئوري را نیز بیان می کرد
تدریس روشهاي آموزش عملی به خصوص در دانشگاههاي 

 .علوم پزشکی کشور موثر می باشد 
پس به نظر می رسد که روش آموزش عملی جهت دستیابی به 

بی است و می توان نتیجه گیري کرد اهداف آموزشی شیوه مناس
که شیوه هاي نوین آموزش  از جمله آموزش از طریق چند رسانه 

اي به تنهایی  قادر به آموزش مهارتها نیست اگرچه قابل ذکر 
است که بهره گیري از امکانات چند رسانه اي در ارتقاي دانش و 

از روش  بنابراین می توان. یادگیري دانشجوان تاثیر به سزایی دارد
آموزش عملی و هم از روش آموزش چند رسانه اي در آموزش 
مهارتها استفاده نمود، ولی به نظر می رسد ترکیب این دو روش 

آموزشی ممکن است سطح دانش دانشجویان را براي دستیابی به 
بنابر این پیشنهاد می گردد که در . مهارت بیشتر تسهیل نماید

وه بر آموزش عملی و سنتی آموزش رشته هاي علوم پزشکی عال

11 Wu 
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از روشهاي آموزش الکترونیکی به شیوه چند رسانه اي به صورت 
ترکیبی و ادغام شده جهت ارتقاء هرچه بیشتر و بهتر آموزش 

 .  دانشجویان استفاده گردد
 

 

 تشکر و قدردانی
بدینوسیله از اعضاء محترم گروه بیهوشی ، آموزش مداوم دانشگاه 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی بابل و 
 .شهید بهشتی تشکر و  قدر دانی می گردد
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