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خالصه
سابقه و هدف :آموزش کارکنان درماني در زمینه احیاء نوزاد مي تواند از بسیاری موارد مرگ ومیرهای حوالي زایمان جلوگیری کرده و میزان ناتواني را در بازماندگان از
آسیفكسي زمان تولد کم کند .از آنجائیكه همیشه امكان شرکت حضوری پرستاران در کارگاه برای تجدید اعتبار گواهینامه احیاء فراهم نیست .این مطالعه به منظور بررسي
تاثیر خودآموزی درسنامه جدید در بهبود دانش و مهارت احیاء در پرسنل پرستاری انجام شده است.
مواد و روشها :در یک مطالعه مقطعي  55پرستار بیمارستانهای بابل که کمتر از دو سال قبل گواهي احیاء نوزادان دریافت کرده بودند ،کتاب درسنامه احیاء نوزادان چاا
جدید ( )6355را دریافت و آن را مطالعه نمودند .تمرین عملي در  Skill Labتحت نظر مربي آموزش دیده انجام شد .سپس  5هفته بعد آزمون دانش از کتااب درسانامه و
امتحان مهارت مگا کد بر اساس چک لیست ارزیابي مهارت ،موجود در درسنامه احیای نوزاد گرفته شد .نمرات پایینتر از  51کمتار از حاد انتظاار 51 ،تاا  53در حاد انتظاار و
باالی  53خوب تعریف گردیدند .میانگین نمرات کارگاه قبلي و خودآموزی با هم مقایسه گردید.
یافتهها :مقایسه نمرات دانش به ترتیب کارگاه قبلي و روش خودآموزی در محدودة خوب  %93/4در مقابل  )p=3/61( %52/3در محدوده انتظار  %53/4در مقابل %92/6
( )p=3/35و در محدوده کمتر از حد انتظار  %44/5در مقابل  )p=3/3336( %2/5بوده است .مقایسه نمرات عملي به ترتیب کارگاه قبلي و روش خودآموزی در محدوده خوب
 %45/9در مقابل  ،)p=3/99( %94/5در محدوده انتظار  %94/5در مقابل  )p=3/356( %49/5و درمحدوده کمتر از حد انتظار  %51/6در مقابل  )p=3/52( %66/9بوده است.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که روش خودآموزی دربهبود اطالعات تئوری در مقایسه با مهارت عملي موثرتر است .برای بهبود مهارتهای عملي برگزاری و حضور
در کارگاه توصیه میشود.
واژههای کلیدی :احیاء ،ارزیابی دوره ،کارگاه ،نوزاد ،آموزش.

مقدمه
آموزش کارکنان درماني در زمینه احیاء نوزاد که مداخله ای ساده ،کم هزیناه،

برگزاری دورههای بعدی انجام شود( .)9در یک مطالعه شرکت کنندگان در کالس

مقرون به صرفه و در دسترس است ميتواناد از بسایاری ماوارد مارگ ومیرهاای

سنتي احیاء به روش سخنراني بمدت  2ساعت با افرادی کاه دریاک برناماه خاود

حوالي زایمان جلوگیری کرده و میزان ناتواني را در بازماندگان از آسیفكساي زماان

هدایت شده بعد از دریافت و مطالعه کتاب درسنامه و ویادئوهای آموزشاي وکیات

تولد کم کند( .)5از این رو آشنایي با آن از مهاارتهاای راروری بارای کارکناان

حاوی تجهیزات احیاء بارافه یک جلسه  33دقیقه شابیه ساازی ،مقایساه شادند،

بخشهای زایمان و مراقبان نوزاد است .بیش از دو دهه است که برنامه احیاء نوزاد

مهارت های احیاء ،محتوی دانشي ،ررایت فراگیران و اعتماد به نفس در دو گاروه

( )NRP=Neonatal Resuscitation Programبه عناوان یاک اساتاندارد و

تفاوت نداشته است .مربیان احیاء اعتقاد دارند اختصاص زمان زیاادی از دورههاای

نمونه بین اللملي برای آموزش احیاء نوزاد تنظیم شده و هدف آن توساعه داناش و

آموزشي به سختراني باعث میشود که شرکت کنندگان در دورهها آمادگي کماي در

مهارت احیاء در پرسنل با آموزش برنامه احیاء است( .)6الزم است آموزش به طاور

یادگیری مهارتهای تكنیكي پیدا کرده وممكن اسات آماوزش غیار فعاال نتواناد

رسمي در قالب ساختاری از پیش تعیین شده و در دوره محادودی از زماان برناماه

نیازهای آموزشي فراگیران بزرگسال را برآورده کند .توصیه کمیته بین اللملي احیااء

ریزی شود .باید از آموزش کارکنان در موسسات درماني اطمینان پیادا کارد و الزم

استفاده از روش آموزش فعال و تمرین عملي شبیه ساازی در شاراین نزدیاک باه

است جایي که کارکنان درماني آموزش احیاء دیدهاند ،بررسي بارای زماان و نحاوه

واقعیت به همراه گزارش گیری است( .)4شبیه این یافته در مقایساه آماوزش از راه
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دور و آموزش به شیوه سانتي در کاالس بارای مهاارت و داناش احیاای ناوزادان

نسبت به آزمون کارگاه  59/5درصد کاهش داشت .در عین حال تغییرات در زمینه

حاصل شده است( .)5ولي در یک مرور سیستماتیک مطالعات مربوط به آماوزش از

مهارت در هیچ یک از گروهها معني دار نبود (جدول .)5

راه دور پرسنل پزشكي در مراقبت پایان عمر و مراقبت های تسكیني نتیجه گیری

از بین شرکت کنندگان در مطالعه ،کساني که نمره باالتری در آزمون دانش کارگاه

شد که آموزش های مبني بر شرکت در کالس برای تقویت مهارتهای حرفه ای و

قبلي کسب کرده بودند ،توانستند نمره مهارت باالتری هم درآزمون مگاکد بعد از

آموزشي مفید است( .)2مطالعه حارر نیز باه منظاور ارزیاابي تااثیر خودآماوزی در

کارگاه ( )p=3/333و هم در آزمون مهارت که به منظور مطالعه ما انجام شد

ماندگاری و افزایش دانش و مهارت احیاء در پرسانل دارناده گواهیناماه و بررساي

( )p=3/34کسب کنند .نمره دانش کارگاه با آموزش نكات جدید ( )p=3/34و

ارتباط نتایج به دست آمده با فاکتورهای سن ،سابقه و مدت اشتغال در بخشهاای

ماندگاری دانش ( )3/333ارتباط معني داری داشت .به عبارت دیگر خودآموزی

مرتبن انجام شده است.

اولیه پرسنل در مفیدتر برگزار شدن کارگاه و افزایش سطح دانش کارگاه موثر بود
و این تاثیر تا مدت بیشتری بعد از برگزاری کارگاه حفظ شد .همچنین بین سابقه
کار با نوزاد و ماندگاری دانش و یادگیری نكات جدید تئوری ،ارتباط معني دار

مواد و روشها

وجود نداشت ،درحالیكه بین سابقه کار با نوزاد و ماندگاری ( )p=3/34و یادگیری

این مطالعه مقطعي میان پرستاران دارنده گواهي احیا بیمارستانهای وابسته

مهارتهای جدید( )p=3/39ارتباط معني دار بود .همچنین بین سن ،محل کار

به دانشگاه علوم پزشكي بابل ،طي اردیبهشت تا مرداد ماه سال  39انجام شد .با

فعلي و نمره دانش و مهارت کسب شده هم درمورد اطالعات جدید و هم در

استفاده از سوابق کارگاه های برگزار شده 55 ،نفر از کارکنان پرستاری که حداکثر

ماندگاری اطالعات قبلي ارتباط معني دار نبود.

دو سال قبل گواهي احیاء دریافت کرده و حداقل دو سال سابقه کار با نوزاد و شش
ماه قبل فعالیت کاری در بخش نوزادان داشتند و نتایج آزمونهای دانش و مهارت

جدول  .1مقایسه فراوانی نمرات دانش و مهارت احیا بین کارگاه قبلی و

کسب شده ایشان درکارگاهها استخراج شد .شراین دریافت گواهي از کارگاه (که

روش خود آموزی در پرسنل پرستاری بیمارستانهای شهر بابل

برای همه دورهها یكسان برگزارميشد) کسب نمره قبولي در آزمون دانش و

نتایج

مهارت مگا کد کارگاه بود.
شرکت کنندگان کتاب درسنامه جدید احیاء نوزاد چا  6355و  DVDآن

نمره متغیر

کارگاه قبلی

روش خود آموزی

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

خوب

متوسط

سواالت چند گزینه ای و سواالت پاسخ کوتاه بر گرفته از درسنامه احیا نوزاد انجام

دانش

(69)93/4

(3)55/4

شد .شرکت کنندگان بعد از  4ساعت انجام تمرین عملي در اتاق مهارت ( Skill

مهارت

(65)45/9

(63)94/5

( )1حاوی ویدئوهای آموزشي را جهت مطالعه دریافت نمودند .امتحان کتبي حاوی

کمتر از
حد انتظار

خوب

متوسط

کمتر از
حد انتظار

(*62)44/5

(69)52/3

(65)92/6

(4)2/5

(53)51/6

(63)94/5

(65)49/5

(59)66/9

*p<3/35

 )Labدر حضور مربي 5 ،هفته بعد در آزمون مهارت مگاکد روی یک مانكن با
یک سناریو مشابه شرکت کردند .پاسخ ها بر اساس چک لیست طراحي شده برای
امتحان  NRPدر احیاء پیشرفته ارزش گذاری شد.نمرات امتحان دانش و مهارت

بحث و نتیجه گیری

کمتر از  51کمتر از حد انتظار ،نمرات  53-51در حد انتظار و نمرات باالی 53

این مطالعه نتایج قابل قبولي را در بهبود نمره دانش به روش خودآموزی نشان داد

خوب تعریف گردیدند .اطالعات به دست آمده بر حسب سن ،محل کار ،سابقه کار

ولي برای بهبود نمره مهارتهای عملي شرکت در گارگاه الزم است .یافتههای این

با نوزاد ،مدت اشتغال در آخرین بخش ،نمرات کسب شده و فاصله زماني از آخرین

مطالعه با یافتههای دیگر مطالعاتي که خود آموزیي را با آموزش کالسي سنتي در

کارگاه تفكیک وسنجیده شد .سپس داده ها به کمک نرم افزار SPSS 63و با

احیاءی پایه مقایسه کرده بودند همسو بود .در این بررسيها خودآموزی مختصر به

بكارگیری آزمون  T-Testمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و p<35/3

همراه آموزش ویدئویي به همان خوبي یا بهتر از برگزاری دوره سنتي کالسي

معني دار در نظر گرفته شد.

انجام شد( .)5-59در ارزیابي انجام شده بین سابقه کار با نوزاد و ماندگاری و
خودآموزی مهارتهای جدید ارتباط مستقیم وجود داشت .به نظر ميرسد ،مدت
اشتغال در بخش مرتبن با نوزاد و تماس نزدیک و متوالي با نوزاد ميتواند درموثر

یافته ها

بودن آموزشها و حفظ و بهبود مهارت در مراقبت از نوزاد و از جمله در احیاء نوزاد

همه شرکت کنندگان در مطالعه ( 55نفر) زن با متوسن سن  99سال و به طور

تاثیرگذار باشد ،درحالیكه در مطالعهای که توسن  Bijariو همكاران به منظور

متوسن  2/5سال و حداقل  6سال سابقه کار با نوزاد داشتند .میانگین فاصله کارگاه

بررسي ارتباط بین مهارت با سن و سابقه کاری شرکت کنندگان انجام شد ،رابطه

از ارزیابي انجام شده  63±4ماه بود .مقایسه نمرات دانش کارگاه قبلي و روش

معكوسي بین سن و سابقه کاری با مهارت مشخص گردید( .)5از سوی دیگر در

خود آموزی نشان داد  95درصد از کساني که در کسب نمرات دانش نتایج کمتر از

مطالعهای که Refaeyبرای ارزیابي نتایج آموزش احیاء بزرگساالن انجام داد،

حد انتظاری را ارائه کرده بودند با مطالعه و خودآموزی توانستند نتایج متوسن و یا

ارتباط مثبت و قابل توجهي بین سن و سابقه کاری و دانش و مهارت پرسنل در

خوبي ارائه دهند .بنابراین تغییر نمره دانش در گروه کمتر از حد انتظار و در حد

احیاء مشاهده شد .مطالعاتي نیز انجام شده است که نشان دادهاند ارتباط مهمي

انتظار معني دار بود ولي تفاوت معني داری در گروه خوب در دو آزمون مشاهده

بین سن و سابقه کار و دانش و مهارت پرستاران در احیاءی بزرگساالن وجود

نشد (جدول  .)5اما در مورد نمرات مهارت تعداد کساني که شراین خوبي داشتند

ندارد( )53از جمله مطالعهای که توسن  Parajuleeو همكاران انجام شد ،عدم

*
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ارتباط بین تجربه و نتایج کسب شده در آزمون را نشان داد( .)55همچنین

ارزیابي ما نشان داد که روش خودآموزی پرسنل بدون شرکت مجدد در کارگاه

یافتههای مطالعه  AL-Kaudaryو همكاران در مورد کاهش نمرات کسب

میتواند باعث حفظ و افزایش اطالعات تئوری و پایه پرسنل شود که بر این اساس

شده نشان داد دانش تئوری پرسنل پرستاری ارتباطي با شراین کار آنها ندارد و

میتوان از روش خودآموزی برای کاهش زمان اختصاص داده شده به کارگاهها

یافتههای مطالعه وی با یافتههای مطالعات قدیميتری که نشان داده بود سن و

برای دارندگان گواهي احیاء استفاده کرد .ولي عدم پاسخگویي پرسنل به سواالت

سابقه کار پرستاری نسبت عكس با نمره شناختي داشته و افراد جوانتر و یا با

اختصاصي تر نشان ميدهد که خودآموزی در افزایش مهارتهای دقیق تر قابل

تجربه کمتر توانسته بودند نمره باالتری کسب کنند ،مطابقت داشت(.)56

توجه نیست و تنها باعث حفظ و افزایش مهارت پرسنل به طور متوسن ميشود.

خودآموزی دانش ميتواند روش مناسبي برای آموزش نكات تئوری احیاء نوزاد

به عبارت دیگر اگرچه خودآموزی در افزایش دانش در مطالب تئوری موثر است

باشد .مطالعه ای که توسن  Bijariو همكاران انجام شد ،هم نشان داد که

ولي این امر در آموزش مهارتهای عملي به همان نسبت موثر نیست .این مسئله

خودآموزی با تماشای فیلم و مطالعه ميتواند به اندازه آموزش توسن مربي موثر

تاکید بیشتر در آموزش کامل تر فراگیران در زمان برگزاری کارگاه و لزوم حضور

باشد( .)5در مطالعهای که توسن  Niknafsبه منظور بررسي ارتباط بین مهارت

مربي و داشتن برنامه منسجم و امكانات مناسبتر را برای تمرین عملي به منظور

با متغیرهای مطالعه جزوه احیاء ،شرکت کامل در کارگاه احیاء ،تمرین عملي و

افزایش مهارت پرسنل بخصوص در مورد گروههایي که مواجه کمتری با موقعیت-

مشارکت در احیاء نوزاد انجام شد ،مشخص شد مطالعه جزوه احیاء و تمرین عملي

های احیاء دارند نشان میدهد .بطور خالصه نتیجه حاصل از این تحقیق افزایش

ارتباط معنيدار مستقیم با مهارت داشتند.

دانش مرتبن با احیا را با روش خودآموزی تایید مي نماید ولي افزایش مهارت را

همچنین مشخص شد علي رغم آموزش یكسان ،تمرین صحیح نیز ميتواند نقش

حمایت نمي نماید.

بزرگي در فراگیری اصولي احیاء داشته باشد ،در غیر این صورت حتي مشارکت در
احیاء نوزاد به دلیل انجام غلن احیاء باعث حفظ مهارت نميشود و چه بسا باعث
نثبیت روشهای غلن نیز بشود( .)54در مطالعه ما بین محل کار و نمره دانش و
مهارت کسب شده هم در خودآموزی و هم در ماندگاری دانش ارتباط معني دار
نبود .مطالعات مشابه دیگری نیز این مورد را تائید کرده است (52و .)55نتایج

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از سوپروایزر آموزشي بیمارستان امیرکال و خانم شهمیرزادی
جهت همكاری در انجام این تحقیق ،تقدیر و تشكر مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Neonatal resuscitation training for healthcare workers can prevent pregnancyrelated mortality and reduce disability among birth asphyxia survivors. Since the participation of nurses in workshops
is not always possible for recertification, in this study, we aimed to investigate the impact of self-learning, using the
new edition of neonatal resuscitation textbook on the improvement of nurses’ skills and knowledge in this area.
METHODS: In this cross-sectional study, 58 nurses at Babol hospitals, who had received the neonatal resuscitation
certificate less than two years ago, were provided with the new edition of neonatal resuscitation textbook (published in
2011). Practical training was performed under the supervision of a trained instructor at the skill laboratory. After eight
weeks, a knowledge test was performed based on the textbook, and Megacode skill test was carried out, using the skill
assessment checklist in the textbook. The scores were rated as follows: poor (<17), acceptable (17-19), and favorable
(> 19). Afterwards, the mean scores of the previous workshop and self-learning were compared.
FINDINGS: The comparison of knowledge scores revealed that 39.4% and 56.9% of the subjects obtained
favorable scores in the previous workshop and self-learning (p=0.27), 10.4% and 36.2% obtained acceptable scores
(p=0.05), and 44.8% and 6.8% had poor scores (p=0.0002), respectively. Moreover, the comparison of skill scores
showed that 48.3% and 34.5% of the subjects obtained favorable scores in the previous workshop and self-learning
(p=0.33), 34.5% and 43.1% had acceptable scores (p=0.052), and 17.2% and 22.3% obtained poor scores (p=0.56),
respectively.
CONCLUSION: Based on the obtained results, self-learning is more effective in improving theoretical knowledge
rather than practical skills. Therefore, participation in skill workshops is recommended for the improvement of neonatal
resuscitation skills.
KEY WORDS: Resuscitation, Course assessment, Workshop, Neonate, Training.
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