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مقایسه میزان مهارت تفسیر آنالیز امواج الکتروکاردیوگرام با استفاده از دو روش آموزشی
نویسنده (گان) :امیررضا صالح مقدم* ,زهرا سادات منظری ،مینا عسکری
سازمان :دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیکیsalehmoghadamar@mums.ac.ir :

مقدمه :یکی از روشهای نوین در آموزش الکتروکاردیوگرام ،آموزش الکترونیک است .نرمافزارهای آموزشی بهعنوان یک تکنیک میتواناد
تأثیر زیادی درتحریک یادگیری و در نتیجه رشد کیفیت آموزش شود .الکترکاردیوگرافی شایعترین روش تجاویزی توساط پزشاک جهات
تست سالمت قلب است .انجام این تست مستلزم داشتن مهارت کافی از سوی پرستاران قبل از مواجهه با بیمار است .بطوریکاه در گارفتن
نوار قلب یک اشتباه کوچک در جاگذاری الکترودها میتواند منجر به تفسیر و تشخیص اشتباه شود .با توجه به گسترش روز افزون فناوری
اطالعات ،مزایای آموزش الکترونیک و مشکالت موجود در برگزاری کالس های حضوری توسط اساتید مجرب الزم اسات روشهاای ناوین
آموزش در دانشگاهها مورداستفاده قرار گیرد.
روش تحقیق :این مطالعه از نوع تجربی با طرح دو گروهه قبل و بعاد انجاام شاد .جمعیات موردمطالعاه 21 ،نفار از دانشاجویان تارم 6
پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی و دانشگاه آزاد مشهد بوده که بهطور تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .قبل از
شروع مطالعه از هر دو گروه پیش آزمون وپس از اتمام دوره پس آزمون گرفته شد .ابزار برای اجرای مداخله در ایان مطالعاهیک نرمافازار
کامپیوتری ساخته شده بوسیله تیم پژوهشی است.
نتایج :یافتههای حاصل از این مطالعه نشان میدهد که میانگین نمره فراگیران در حوزه تحلیل امواج در هر دو گروه بعد از مداخله باهطور
معنیداری افزایش داشته است؛ اما درصد پیشرفت در گروه نرمافزار  068/3درصد و در گروه سخنرانی  061/8درصد بود (.)p>110/1
بحث و نتیجهگیری :از یافتههای این پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که هر دو روش آموزش به طریق سخنرانی و الکترونیاک قاادر
به افزایش میزان مهارت دانشجویان میباشد اما میزان پیشرفت در روش آموزش الکترونیک بهطور معنیداری بیشتر است.
کلمات کلیدی :آموزش الکترونیک ،الکتروکاردیوگرام ،سخنرانی ،آموزش پرستاری
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