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  چکیده
. ي صحیح انتقال بیماران آشنا باشند تا انتقالی ایمن صورت گیردتیم پروازي باید با شرایط و نحوه پرستاران به عنوان یکی از اعضاي: مقدمه

آشنایی و آموزش پرستاران براي افزایش آگاهی، عملکرد و نگرش آنان سبب شد تا پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش امداد و انتقال هوایی 
  .ربرد پرستاران انجام شودبه روش سخنرانی بر میزان دانش، فهم و کا

گیري آسان در سال هاي منتخب تهران به روش نمونهتجربی، سی نفر از پرستاران شاغل در یکی از بیمارستاننیمهي در این مطالعه :هاروش
ه داراي سی سؤال، ي محقق ساختنامهپرسش. ي امداد و انتقال هوایی  به روش سخنرانی انجام  شدانتخاب شدند و آموزش در زمینه 1390

-روایی پرسش. میزان تأثیر آموزش را در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در حیطه شناختی قبل، بالفاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی نمود
آزمون  و SPSS17ها با نرم افزار داده. تأیید شد) 72/0( 21نامه با آزمون کودریچارسون نامه با نظرات اعضاي هیأت علمی و پایایی پرسش

  . هاي تکراري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتکاي اسکوار و آنواي اندازه
، 67/7)±4/1(،  17/4)±64/1(نمرات در سطح دانش قبل و بعد از آموزش و چهار هفته بعد، به ترتیب ) و انحراف معیار(میانگین  :هایافته

، 53/6)±6/1(، 3/3)±4/1(و در سطح کاربرد به ترتیب  7/5)±5/1(، 9/6)±9/1(، 53/4)±2/1(، در سطح فهم به ترتیب 27/7)9/1±(
و چهار هفته بعد،  1/21)±3/3(، بالفاصله بعد از آموزش 03/12)±8/2(نمرات مجموع سطوح به ترتیب قبل، . دست آمد،  به33/6)6/1±(
  ).>001/0p(وح مشاهده شد داري در روند یادگیري در تمام سطاختالف معنی. از مجموع سی نمره بود 3/19)01/4±(

ي سخنرانی بنابراین آموزش پرستاري امداد و انتقال هوایی به شیوه. ي تأثیر آموزش بر سطوح یادگیري بودنتایج نشان دهنده: گیرينتیجه
 .هاي نوین آموزشی نیز به منظور آموزش مؤثرتر بررسی شودنهاد می شود روشتواند مفید باشد، اما پیشمی

  پرستاران ؛حیطه شناختی ؛سطوح یادگیري ؛آموزش سخنرانی ؛امداد و انتقال هوایی :لیديواژگان ک
 

Study of the effect of air evacuation and transport training using 
lecture method on nurses' level of learning  
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Abstract  
Aims: As the members of the flight team, nurses should be familiar with the situation and proper transfer 
of patients, so that a safe transport can be arranged. Education and familiarization of nurses to enhance 
knowledge, performance, and attitude led us to conduct a research to investigate the effect of air transport 
and evacuation training using lecture method on nurses' levels of knowledge, attitude and performance. 
Methods: In the present quasi-experimental study in 2011, 30 nurses working in one of the selected 
hospitals of Tehran were sampled using simple sampling and were trained in terms of air evacuation and 
transport using lecture method. The effect of education on knowledge, comprehension, and application 
levels in cognitive domain were evaluated before, immediately after, and one month following the 
training using a multiple choice researcher-designed questionnaire including thirty questions. The 
questionnaire validity was approved by the faculty members and the reliability by the Kuder-Richardson21 

test (0.72). Data was analyzed by SPSS17 statistical software, chi square, and repeated-measures ANOVA 
test. 
Results: The mean (±standard deviation) score was respectively 4.17(±1.64), 7.67(±1.4), and 7.27(±1.9) 
before, immediately after, and 4 weeks following the training in terms of knowledge, 4.53(±1.2), 
6.9(±1.9), and 5.7(±1.5) in terms of comprehension, and 3.3(±1.4), 6.53(±1.6), and 6.33(±1.6) in terms of 
application. The average total scores obtained was 12.03(±2.8), 21.1(±3.3), and 19.3(±4.01) before, 
immediately after, and 4 weeks following the education out of the total 30 scores. There was also a 
significant relationship in the learning process between all the three levels (p<0.001). 
Conclusion: The study results were indicative of the effects of education on learning levels, 
demonstrating the usefulness of air evacuation and transport training using lecture method; however, it is 
suggested that new training strategies be evaluated in order to bring more effective education.   
Key words: Air evacuation and transport; Lecture training; learning levels; Cognitive domain; Nurses 
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  مقدمه
. رساندموقع در حوادث، اثرات نامطلوب را به حداقل میسانی بامدادر

مدت زمان این امداد رسانی و انتقال صحیح مجروحان به مناطق 
هر . امن و یا مراکز درمانی براي خدمات رسانی، بسیار اهمیت دارد

اندازه زمان امداد رسانی و انتقال کمتر باشد میزان مرگ و میر به 
  . ]3- 1[ش خواهد یافت میزان قابل توجهی کاه

ترین علت در با توجه به این که حوادث و تروما در کشور ما شایع
خواست امداد است،کاهش زمان طالیی  متعاقب تروما در کاهش 

بدین منظور در عصر حاضر . یل استومیر ناشی از تروما دخمرگ
روش امداد و انتقال هوایی به عنوان راهکاري براي کاهش مدت 

استفاده از استانداردهاي . زمان انتقال مورد توجه قرار گرفته است
الزم در امداد هوایی، با کاهش مدت زمان انتقال، منجر به کاهش 

  . ]5, 4[شود ومیر و بسیاري از عوارض میمرگ
تر مصدوم توسط هواپیما یا امداد و انتقال هوایی به جابجایی سریع

بالگرد داراي تجهیزات پزشکی و مراقبت حین انتقال توسط تیم 
  .]6[شود پزشکی گفته می

پس از اختراع  1784اولین حمل و نقل هوایی مصدومین در سال 
و طی جنگ فرانسه و پروس انجام  مون گلیفهبالن توسط برادران 

بعد از . صورت گرفت ژان فرنکوپیکوكشد و تخلیه مجروحین توسط 
روش براي انتقال  ها از اینآن در جنگ جهانی اول فرانسوي

در جنگ جهانی دوم نیز . مصدومین جنگی خود استفاده کردند
میلیون مصدوم را در طی سه سال  1/1هواپیماهاي ایالت متحده 

همین روش انتقال در جنگ کره و جنگ ویتنام استفاده . منتقل کرد
ي انتقال در مناطق غیر جنگی در اولین برنامه 1972در سال . شد

ي برنامه 170بیش از  1990اه اندازي شد و تا سال دنورکلرادو ر
  . ]7, 6[انتقال هوایی اجرا شد 

-برمی 1365یی در ایران به سال ي اولین امداد و انتقال هواتاریخچه
در جنگ ایران و عراق نیز استفاده از بالگردها به عنوان . گردد 
ي پشت جبهه مورد استفاده قرار ي انتقال مجروحین به منطقهوسیله
با تغییراتی در بالگردها  امداد هوایی متحول  1379در سال . گرفت

  .  ]8[یژه یافت شد و در امدادرسانی در شرایط اورژانس جایگاهی و
پرستاران به عنوان یکی از اعضاي تیم امداد و انتقال بایستی در  

ي شرایط انتقال هوایی و مشکالتی که در این روش ممکن زمینه
ي مدیریت مصدوم است براي مصدوم به وجود آید و همچنین نحوه

گیري از وقوع یا و تیم درمانی آگاهی الزم را داشته باشند پیش
گونه حوادث و سوانح، مسلح شدن به سالح علم اهش عوارض اینک

طلبد و این امر جز از ي آموزش را میکارگیري آن در عرصهو به
  .]5, 4[طریق تربیت نیروي انسانی کارآمد و مجرب میسر نیست 

دار و از پیش طراحی شده که منظور از آموزش، فعالیتی است هدف
هایی است که امر یاد گیري را درون هدفش فراهم کردن فرصت

  . ]9[بخشد یک نظام پرورشی تسهیل کرده و سرعت می

گیري فرایندي یاد. تواند باعث یادگیري در یادگیرنده شودآموزش، می
است در جهت دستیابی به دانش و مهارت و همچنین توانایی افراد 

ها و عملکرد، که در نهایت منجر به تغییر در رفتار گیريدر تصمیم
  . ]10[شود آنان می

بندي ي شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی ردهرفتارها در سه حیطه
ي شناختی حیطه. توانند به طور همزمان تجربه شوند شود که میمی

یادگیري در این . ي تفکر نیز نامیده شده استتحت عنوان حیطه
هایی عقیدتی،  حیطه شامل کسب اطالعات و در ارتباط با توانایی

انواع مختلفی از . هاي تفکر یادگیرانه استهاي ذهنی فرایند ظرفیت
هاي شناختی  ها و ابزارهاي آموزشی با هدف توسعه توانایی روش

هایی که اغلب براي برانگیختن یادگیري  ترین روشمهم. وجود دارند
اند شامل سخنرانی و آموزش فرد به  ي شناختی استفاده شدهدر حیطه
ر آموزش رفتارهاي سخنرانی و آموزش فرد به فرد د. فرد است

  .]11[هاي انحصاري و کامل هستند  شناختی تقریباً شیوه
طور کلی آموزش به دو صورت حضوري و غیر حضوري انجام  به

آن دسته از محور است و به ي آموزش حضوري، معلمشیوه. شودمی
 به عبارت. دنکالمی دار يشود که جنبهگفته می آموزشیهاي فعالیت
به  دانش و اطالعات توسط معلم به گروه یاد گیرندگان يهیارا دیگر

ستفاده از وسایل کمک آموزشی مانند تصاویر صورت سخنرانی و ا
   .]13, 12[گیرد انجام می... اسالید و فیلم و

هاي آموزشی است بر کسی پوشیده نیست که سخنرانی یکی از شیوه
از مزایاي روش . ]14[که در کارایی نظام آموزشی نقش بسزایی دارد 

  . ]10[ی ارزان بودن و قابل دسترس بودن آن است سخنران
همچنین دو طرفه بودن ارتباط، کسب عادات منتهی به تغییر رفتار و 

هاي ارتباطی، پرسش ي مهارتمهارت در کنار کسب آگاهی، توسعه
و پاسخ و دادن بازخورد، از مزایاي دیگر آموزش به روش سخنرانی 

شرلی و همکاران بیان کردند که زمانی آموزش مؤثر . ]15[است 
است که بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده ارتباط صوتی برقرار 

  . ]16[باشد که این امر در سخنرانی به خوبی میسر است 
با در نظر گرفتن این که در عصر حاضر امداد و انتقال مصدومین و 

ومیر مورد توجه قرار مجروحین به دلیل اهمیت زمان در میزان مرگ
نتقال هوایی ناپذیر در اگرفته و همچنین مشاهده عوارض جبران

توسط تیم درمانی  به دلیل عدم آگاهی از شرایط خاص پروازي سبب 
شد پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش امداد و انتقال هوایی به 
روش سخنرانی بر میزان آگاهی، عملکرد و نگرش پرستاران شاغل 

  .هاي منتخب شهر تهران، انجام شددر یکی از بیمارستان
  

  هاروش
تجربی بود که در یکی از ي نیمهیک مطالعه رضپژوهش حا 

-نمونه. صورت گرفت 1390هاي منتخب تهران در سال بیمارستان
هاي این مطالعه، پرستاران مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند 
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اورژانس، (هاي مختلف گیري آسان از بخشکه به روش نمونه
این مطالعه با ي حجم نمونه. انتخاب شدند) داخلی، جراحی و ویژه

و با استفاده از نوموگرام  α ،10= %β ،Power=90%% =5احتساب 
ها و همچنین مطالعه آلتمن و حداقل تفاوت مورد انتظار در میانگین

نفر برآورد شد که با احتساب ده درصد  28انجام شده، تعداد نمونه 
   .ریزش سی نفر برآورد شد

تاري داخلی یا معیارهاي ورود، داشتن مدرك کارشناسی پرس
هاي بالینی، ي کار در بخشسراسري، داشتن حداقل دو سال سابقه

ي ي امداد و انتقال هوایی، کسب نمرهعدم آموزش قبلی در زمینه
آزمون و معیارهاي خروج  شامل افرادي که در حداکثر شانزده از پیش

هاي نهایی شرکت ننمایند و افرادي که در آموزش حضوري دو آزمون
  .غیبت داشتند ساعت

و فراگیران،  وابستههاي ابتدا با نظرخواهی از مدیران سازمان
ي دوم بر اساس نیازسنجی انجام در مرحله. نیازسنجی انجام شد

در . شده، اهداف برنامه تهیه و به تأیید مشاورین محترم علمی رسید
ي سوم با عنایت به اهداف تهیه شده، محتواي آموزشی با مرحله

اي آماده شده و به تأیید مشاورین اینترنتی و کتابخانهمطالعات 
 يشده به صورت جزوه تهیهي آموزشی امحتو. محترم علمی رسید

  . شدآموزشی آماده 
جنس، سن، تأهل، (نامه به صورت دو بخش دموگرافیک پرسش
ي کاري، بخش کاري، نوع استخدام، سطح تحصیالت، شیفت سابقه

ي سؤال مربوط به بررسی حیطه و سی) کاري و مسئولیت کاري
یازده سؤال درسطح دانش، نه سؤال در سطح  . شناختی طراحی شد

روایی سؤاالت  با کسب . ي عملکرد بودفهم و ده سؤال در حیطه
پایایی سؤاالت . آیدنظر از اساتید خبره در این رشته، به دست می

رد بدست آمد و مو) 72/0( 21نامه با آزمون کودریچارسون پرسش
  .تأیید قرار گرفت

هاي الزم با مسئولین بیمارستان و جلب همکاري پس از هماهنگی
سپس به مدت چهار . ها تکمیل شدنامه توسط نمونهها، پرسشنمونه

بالفاصله و . ساعت محتواي آموزشی با روش سخنرانی ارایه شد
اطالعات تکمیل . نامه تکمیل شدچهار هفته پس از آموزش، پرسش

  . شد  SPSS17ندي شده و داده ها وارد نرم افزار شده کدب
هاي جمعیت شناختی با میانگین نمرات براي سنجش ارتباط ویژگی

هاي، سطوح دانش، فهم و کاربرد در سه مرحله سخنرانی از آزمون
کاي اسکوار و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد و با آزمون آنالیز 

ین نمرات سطوح دانش، فهم و هاي تکراري میانگواریانس اندازه
  .   کاربرد در سه مرحله سخنرانی با یکدیگر مقایسه شد

 
 
 
 

  هایافته
در خصوص ارتباط بین اطالعات دموگرافیک با آموزش، نتایج نشان 

ي آن است که فقط بین نمرات میانگین کل نمرات قبل از دهنده
وجود  (p=0.03)دار آماري آموزش با وضعیت استخدام اختالف معنی

ها و آزمون توکی نشان داد که این اختالف بین رسمی. دارد
از  11/14ي ها با میانگین نمرهها وجود دارد؛ یعنی قرارداديقراردادي

قبل از آموزش، در سطح باالتري  22/11ي ها با میانگین نمرهرسمی
داري وجود ي بعد، اختالف آماري معنیقرار داشتند ولی در دو مرحله

  .تنداش
درصد افراد،  7/46. درصد واحدهاي مورد پژوهش مؤنث بودند 7/76

ها متأهل درصد نمونه 80. سال بودند 18/6±07/36داراي سن 
ها بین یازده الی پانزده سال سابقه نمونه) درصد 3/33(بیشتر . بودند

) درصد 3/63(نود درصد  داراي مدرك کارشناسی و . کار داشتند
درصد واحدها در بخش اورژانس  30. ودندداراي سمت پرستار ب

 3/33. به صورت قراردادي کار می کردند) درصد 60(مشغول بودند و 
درصد شیفت در گردش  3/33درصد پرستاران در شیفت صبح و 

  .کردندکار می ها در شیفت صبح و عصري آنبودند و بقیه
نی ي قبل و پس از آموزش سخنرانامهنتایج به دست آمده از پرسش

ي یک آورده شده در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در جدول شماره
  .است

 
  بحث

. در حیطه شناختی سه سطح یادگیري دانش، فهم و کاربرد وجود دارد
ترین سطح یادگیري در حیطه شناختی است و بدین دانش، پایین

معنی است که یادگیرنده بتواند از طریق یادآوري، شواهدي ارایه دهد 
. هایی را که در جریان آموزش تجربه کرده به خاطر سپاردو پدیده

 آگاهی توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب و تبیین آن با جمالتی
عملکرد توانایی کاربرد اصول علمی،  .سازدکه خود شخص می است

ها، قضایا و دیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت و موقعیت فرضیه
 . ]17[حلی ارایه شود گونه راه مناسب بدون اینکه هیچ

در این پژوهش در هر سه سطح یادگیري شناختی نتایج به دست 
ین امر دور از آمده قبل از مداخله در سطح پایین قرار داشت که ا

کند و این انتظار نبوده و نیاز به امر آموزش در این زمینه را تأیید می
به طور کلی سخنرانی . میزان بعد از سخنرانی روند صعودي داشت

هاي یادگیري شناختی ارتقا ایجاد نماید که توانست در تمامی حیطه
  .  نتایج مطالعات زیادي با نتایج پژوهش ما همخوانی داشت

 آموزشی روش دو تأثیر يي مقایسهدر مطالعه ینی و همکارانحس

 هايدبیرستان آموزان نگرش دانش و آگاهی بر پمفلت و سخنرانی

که  ایدز مشخص کردند بیماري مورد در سملقان و مانه شهرستان
 آموزشی روش با مقایسه در مؤثرتري روش سخنرانی، آموزشی روش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

cn
ur

si
ng

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 6

http://jccnursing.com/article-1-209-fa.html


  
     و همکاران معصومه فرشی 20

 Vol. 5, No. 1, Spring 2012               1391بهار ، 1 ي، شماره5ي دوره                
 
 

-دانش نگرش و آگاهی غییرت در آموزشی يعدم مداخله و پمفلت
 . ]18[ایدزاست  به نسبت آموزان

 بر خودآموزي را و سخنرانی آموزش روش دو نیز تأثیر گلشیري

 ايتغذیه تکامل مراحل و رشد روند مورد در عملکرد مادران و آگاهی

و عملکرد  آگاهی تفاوت. سال مقایسه کرد سه از کمتر نکودکا
در سخنرانی  سال سه از کمتر کودك رشد روند به نسبت مادران

 . ]19[بیشتر از روش خودآموزي بود 
در آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتال  رضایی

به دیابت نوع یک در شهرستان الیگودرز نشان داد آموزش تغذیه به 
صورت سخنرانی موجب افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد 

 . ]20[شود بیماران دیابتی می
تأثیر آموزش تریاژ را بر آگاهی، نگرش و عملکرد دوست حق

 حسن پوردهکردي .]21[پرستاران بخش اورژانس مؤثر دانستند 
روش سخنرانی را در برابر روش خود آموزي در افزایش آگاهی 

در . ]10[داند تر میوالدین کودکان مبتال به تاالسمی ماژور مناسب
 . ]22[نیز تأثیر مثبت سخنرانی دیده شد بهادرانی نتایج پژوهش 

نشان داد که آموزش حضوري و سخنرانی یک روش آموزشی براز 
در روش حضوري در صادق صبا . ]23[ارزان، مؤثر و جذاب است 

مقایسه به روش غیر حضوري تأثیر طوالنی و مداوم را بر مدت 
 .  ]24[دست آوردند  شیردهی به

سخنرانی را بر میزان یادگیري دانشجویان پرستاري بقایی و عصرکار 
مثبت دانستند اما در زمینه یادداري، سخنرانی را روش مناسبی 

هاي بالینی پرستاري هر چقدر ي مهارتالبته در ارتقا. ]25[ندانستند 
و همکاران در  عبادي. تر باشد مفیدتر استآموزش عینی و ملموس

ي آموزش سخنرانی و لوح فشرده تفاوت معنی داري را بین مقایسه
  .      ]26[دانند این دو روش نیافتند اما روش عینی را مفیدتر می

 تأثیر ه بررسیو همکاران که ب ایوان بقاي نیمه تجربی در مطالعه

مقطع  دختر آموزان دانش عملکرد و نگرش آگاهی، بر آموزش
آهن پرداخت پس از  فقر خونی کم مورد در خلخال شهر راهنمایی

 نمرات را بین داريمعنی آماري اختالف مطالعه سخنرانی نتایج

نشان نداد که با  مداخله از بعد گروه دو در عملکرد و نگرش آگاهی،
 آموزشی يبرنامه اجراي. خوانی نداردانجام شده همي نتایج مطالعه

 به ویژه بهداشت مختلف آموزش هايروش از استفاده و مدت بلند

 دانش عملکرد و نگرش آگاهی، ارتقاي براي اي، رسانه هايآموزش

 . ]27[شد  نهادپیش با آموزش ارتباط در آموزان
  

  گیرينتیجه
ي در زمینه نتایج تحقیق، بیانگر ارتقاي سطح یادگیري پرستاران

با این وجود بررسی ارتقاي سطح  . امداد و انتقال هوایی است
هاي آموزشی ي امداد و انتقال هوایی با دیگر روشیادگیري در زمینه

  
 ي آزمونمیانگین و انحراف معیار سطوح یادگیري در سه مرحله :1جدول

  

  آزمون آماري

Repeated Measures 
ANOVA 

p value  

 پس آزمون

  هفته 4پس از 

SD ± Mean  

 پس آزمون

  

SD ± Mean 

 پیش آزمون

  

SD ± Mean  

  

 سطح
  یادگیري

  دانش  64/1±17/4  4/1±67/7  9/1±27/7 

  فهم  2/1±53/4  9/1±9/6  5/1±7/5  

001/0  p<  6/1±33/6  6/1±53/6  4/1±3/3  کاربرد  

 جمع سطوح 8/2±03/12 1/21 ±  3/3  3/19 ±  01/4  
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رسد تا نتایج مانند آموزش مجازي و آموزش تلفیقی مفید به نظر می
 .ها مقایسه شوددست آمده با دیگر روشبه
 
 
 

 تشکر و قدردانی
و   )عج( ...اي پرستاري بقیهري اعضاي هیأت علمی دانشکدهاز همکا

مسئولین و پرستاران محترم بیمارستان منتخب که در انجام این طرح 
  .آیدا را یاري نمودند کمال تشکر و قدردانی بعمل میم
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