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انی 3309  سخن

 یآموزشبا استفاده از دو روش  وگرامیامواج الکتروکارد زیآنال ریمهارت تفس زانیم سهیمقا
 یعسکر نایم، یزهرا سادات منظر صالح مقدم*, ررضایامگان(: ) سندهینو

 ییو ماما یپرستار دانشکدهسازمان: 

 salehmoghadamar@mums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

 توانادمییک تکنیک  عنوانبهی آموزش یافزارهانرمالکترونیک است.  آموزش الکتروکاردیوگرام، آموزشنوین در  هایروشیکی از : مقدمه

شود. الکترکاردیوگرافی شایعترین روش تجاویزی توساط پزشاک جهات  آموزشزیادی درتحریک یادگیری و در نتیجه رشد کیفیت  تأثیر

ر گارفتن این تست مستلزم داشتن مهارت کافی از سوی پرستاران قبل از مواجهه با بیمار است. بطوریکاه د انجام تست سالمت قلب است.

منجر به تفسیر و تشخیص اشتباه شود. با توجه به گسترش روز افزون فناوری  تواندمینوار قلب یک اشتباه کوچک در جاگذاری الکترودها 

ناوین  هاایروشالکترونیک و مشکالت موجود در برگزاری کالس های حضوری توسط اساتید مجرب الزم اسات  آموزشاطالعات، مزایای 

 .قرار گیرد مورداستفادهاهها در دانشگ آموزش

 6نفار از دانشاجویان تارم  21، موردمطالعاهاین مطالعه از نوع تجربی با طرح دو گروهه قبل و بعاد انجاام شاد. جمعیات روش تحقیق: 

تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. قبل از  طوربهپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی و دانشگاه آزاد مشهد بوده که 

 افازارنرمک یمطالعاهشروع مطالعه از هر دو گروه پیش آزمون وپس از اتمام دوره پس آزمون گرفته شد. ابزار برای اجرای مداخله در ایان 

 کامپیوتری ساخته شده بوسیله تیم پژوهشی است.

 طورباهکه میانگین نمره فراگیران در حوزه تحلیل امواج در هر دو گروه بعد از مداخله  دهدمیالعه نشان ی حاصل از این مطهایافتهنتایج: 

 (.p<1/110بود )درصد  8/061 درصد و در گروه سخنرانی 3/068 افزارنرماما درصد پیشرفت در گروه ؛ افزایش داشته است داریمعنی

به طریق سخنرانی و الکترونیاک قاادر  آموزشچنین نتیجه گرفت که هر دو روش  توانمیی این پژوهش هایافتهاز  :گیرینتیجهبحث و 

 بیشتر است. داریمعنی طوربهالکترونیک  آموزشاما میزان پیشرفت در روش  باشدمیبه افزایش میزان مهارت دانشجویان 

یپرستار آموزش ،یسخنران ،وگرامیالکتروکارد ک،یالکترون آموزش کلمات کلیدی:
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