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ها براي باال بردن ايمني رزمندگان در رزمان يكي از مؤثرترين روشه خود و ديگر همآموزش و تسلط كامل رزمندگان در امدادرساني ب :اهداف

اي افزار چند رسانهي نرمبررسي تأثير آموزش خود امدادي و دگر امدادي به دو روش سخنراني و بسته«اين پژوهش با هدف . هاي نظامي استعمليات
   .انجام شد» بر ميزان عملكرد پرسنل نظامي

مورد بررسي قرار  1389هاي رزم منتخب شهر تهران و مشهد، در سال ي نيمه تجربي، شصت نفر از پرسنل نظامي از گرداندر اين مطالعه :هاروش

اي قرار افزاري چند رسانهي نرمي آموزش سخنراني و بستهها به دو گرو سي نفره به صورت تصادفي تقسيم شدند و تحت دو شيوهنمونه. گرفتند
افزار متريك و نرمراآزمون آماري ناپاداده ها با استفاده از  .بررسي شدد و در انتها عملكرد پايوران دو گروه با آزمون عملي ساختار دار باليني گرفتن

SPSS15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  

در دو   ،»آلودگي و مراقبت در حمالت بيولوژيكرفع «و  »بانداژ سر«،  »روش حمل مجروح«، »كنترل عاليم حياتي«هاي در ايستگاه :هايافته

و  »اقدامات اوليه در سوختگي چشم«، »احياي قلبي و ريوي«هاي ولي در ايستگاه. <p)05/0(داري مشاهده نشد گروه مورد مطالعه تفاوت معني
نتايج گروه  »كنترل خونريزي« در ايستگاه .)p>001/0( دار آماري با استفاده از آمار يومن ويتني بودي تفاوت معنيدهندهنتايج نشان »آتل بندي«

 .>p)05/0( افزار بودسخنراني بهتر از گروه نرم

هاي ها به خصوص احياي قلبي ريوي و با در نظر داشتن محدوديتاي در بعضي از ايستگاهافزار چندرسانهمؤثرتر بودن نرم به توجه با :گيريجهنتي

  .شوداي در آموزش خودامدادي و دگرامدادي توصيه ميافزار چندرسانهستفاده از نرماستفاده از روش سخنراني، گسترش ا

  ايرسانه چندافزار هاي نرمبسته  ؛سخنراني ؛آموزش ؛امدادي دگر؛ امدادي خود: واژگان كليدي
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Abstract  
Aims: Warriors' education and complete domination over self-aid and buddy-aid is one the most effective 
approaches for enhancing their safety in military operations. The present study has been performed to 
"investigate the effect of self-aid and buddy-aid education using lecture and multimedia software package on 
performance level of military personnel". 
Methods: In this semi-experimental study in 2010, sixty subjects from the selected military battalion of Tehran 
and Mashhad were investigated. Participants were randomly allocated into two groups of thirty each and were 
educated using lecture and multimedia software package. In the end, they were evaluated in terms of 
performance level through objective structured clinical examination. Data were analyzed by SPSS15 statistical 
software and nonparametric statistical tests.  
Results: At "vital signs monitoring," "carrying method of injured," "head bandage," "self-care and 
decontamination of biological attacks," stations, no significant difference was observed between the two 
groups (p>0.05); while, in "cardiac and pulmonary rehabilitation," "first-aid measures for eye burns," and 
"splinting" stations, the results indicated a statistical difference by Man-Whitney (p<0.001). In "bleeding 
monitoring" station, lecture-trained group showed more acceptable results compared to software-educated 
group (p<0.05).  
Conclusion: Regarding more effectiveness of multimedia software in some stations, especially CPR, and 
considering lecture-related limitations, expanding multimedia software application is recommended in self-aid 
and buddy-aid education.  
Key words: Self-aid; Buddy-aid; Education; Lecture; Multimedia software package 
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   مقدمه

جنگ، ضايعات فراواني به خصوص از نظر نيروي انساني به همراه دارد 

و از جنبه نظامي نيروي انساني و محافظت از آن در مناطق جنگي و 

اي هاي رزمي، از ابعاد مختلف، داراي اهميت ويژهمخصوصاً در عمليات

اي در نتايج جنگ وها باعث تغييرات عمدهاست و چه بسا عدم حفظ نير

هاي حفظ نيرو در مناطق عملياتي، مكانيسم امداد يكي از راه. شودمي

اين امر از طرفي باعث . و انتقال است) خود امدادي و دگر امدادي(

كاهش ميزان تلفات و صدمات نيروي انساني شده و از طرفي موجب 

  .]1[شود ياتي ميي نيروهاي عملگرمي و روحيهافزايش دل

-مهارت و دانش به خود همرزمان ديگر و خود جان بقاي براي سربازان

 محوله وظايف از آگاهي با هاآن. نيازمندند اوليه هايكمك هاي

 با است ممكن ،كنندمي احساس خود دوش بر كه ايانساني و سازماني

 از ندبتوان يا و باشند زندگي ناجي ،پزشكي مناسب و موقع به اقدامات

 را بيمارستان در بستري مدت طول يا وكنند  گيريپيش دايمي ناتواني

 .]2[ دهند كاهش همرزمان ساير و خود براي

با توجه به ضرورت حفظ جان پرسنل جنگنده در برابر دشمن و در 

هاي جنگي كه بعضي از جهت كم كردن تلفات انساني ناشي از جراحت

ي حيات مطرح تهديد كنندهها به عنوان يك فوريت پزشكي و آن

هستند ضرورت دارد كه عالوه بر توسعه اقدامات دگرامدادي، زمينه و 

امكانات خود امدادي را نيز گسترش داد تا براي نيروهاي نظامي اين 

امكان ايجاد شود كه با برخورداري از دانش و تجهيزات مراقبتي در 

از رسيدن امدادگر  هنگام بروز صدمات به خود امدادي پرداخته و تا قبل

گيري نموده و و تيم پزشكي از تشديد ضايعات و صدمات وارده، پيش

 حيات اوليه اقدامات. فظ جان و سالمتي خود اقدام نمايدنسبت به ح

 حفظ براي هاشيوه بهترين از يكي امدادي دگر و امدادي خود بخش

 نيروي ،روش اين طي .است وي، آسيب شدت كاهش و مصدوم جان

 مربوط هايمهارت و پزشكي ياوليه اطالعات ايپاره كسب با هرزمند

 درمان به، همراه تجهيزات از گيريبهره با اطالعات اين از استفاده به

 پردازدمي نبرد ميدان در خود رزمهم يا خود اوليه بخش حيات ولي ساده

                                                                                                                                     .]5و  4، 3[

 طي از بعد ،امدادي دگر و خودامدادي امر در ديگر مهم يلهأمس

 متناسب امدادي تجهيزات و وسايل وجود عملي، و تئوري هايآموزش

 يلوسا اين كارگيريبه با هاآن كامل آشنايي و نيروها اين موريتأم با

 يعقبه وجود بدون و دشمن خاك در كه ايويژه عملياتي نيروي. است

 در كه نيرويي به نسبت بايد ،شودمي اعزام عمليات براي مشخص

 زندمي عمليات به دست كننده پشتيباني امكانات با و كالسيك سازمان

 آموزش محورهاي. باشد برخوردار باالتري تجهيزات و آموزش سطح از

 .است وسيع بسيار امدادي ديگر و امدادي خود مورد در ينظام نيروهاي

 بررسي احيا، ياوليه اقدامات با آشنايي توانمي هاآن ترينمهم از

- آن كنترل ينحوه و شوك انواع بررسي ها،ريزيخون بررسي تنفس،

 كاربرد مختلف، هايشكستگي با برخورد ينحوه ها،پانسمان انواع ها،

 اشاره... و NBC حوادثامات حفاظتي در مقابله با اقد و موقت هايآتل

 نگه موريتأم آرماني شرايط در را او يگان و رزمنده كه عملي هر. نمود

 تمامي لذا ؛آيدمي حساب به رزمي سازمان اساسي اركان از داردمي

 بياموزند را احيا ايپايه اقدامات و اوليه هايكمك اصول بايد نظاميان

]6[.  

 يك وجود. ]7 و 3[ است آمادگي فرايند از هميم بخش ،آموزش

 با همواجه دفاعي كليد ،عمومي سالمت مراقبت و آموزش فعال سيستم

 راحتي به را حمالت بتوان كه طوري به ؛است شده ذكر تهديدات

- تقسيم يك در. ]9و  8[ شد مجهز هاآن عليه ثرؤم طور به و شناسايي

افزار چند هاي نرمبسته و يسخنران روش دو به آموزشي يشيوه بندي،

 .است محورمعلم سخنراني، آموزش .است شده بنديدسته ايرسانه

 كارگاه يا سخنراني) چهره به چهره( كالسي صورت به درس محتوي

 كالس در دانشجو و مدرس همزمان حضور .شودارائه مي آموزشي

 ،ايافزار چند رسانهتوسط نرم آموزش هايويژگي از. است الزامي

- فراهم عامل ،رسانه. است فراگير از استاد جدايي و بودن محور دانشجو

و 10[ است آموزشي مهم جزء دو اين بين مجاورتي غير ارتباط يآورنده

11[.  

 ارتباطات، بودن جانبه دو و طرفه دو سخنراني، آموزش مزاياي از

 عادات كسب جو، و پرس گفتگو، و بحث امكان و فراگير فعال شركت

 يحسنه روابط و توسعه آگاهي، كسب كنار در مهارت و رفتار به منتهي

 امكان صميمي، گفتگوي و بحث امكان ارتباطي، هايمهارت و فردي

 و تشويق و ترغيب فوري، بازخورد داشتن فوري، پاسخ و پرسش

 به محققان ،اين از ترپيش .]11[است  رفتار تفسير براي برانگيختن

 نتايج كه اندپرداخته تدريس در آموزشي افزارهاينرم آموزش ثيرأت

 يادگيري و تدريس در را فوق روش بودن مفيد  تحقيقات اين از برخي

 تفاوت وجود از حاكي تحقيقات اين از ديگر برخي نتايج وه كرد اثبات

 كمك به تدريس روش نسبت به  سنتي تدريس روشبه نفع  دارمعني

  .است بوده ايچندرسانهافزارهاي نرم

 مشچ به ايرسانه چندافزارنرم يشيوه به آموزش در كه جالبي تنكا

 با آموزشي افزارهاي نرم از استفاده درفراگير . 1 :عبارتند از دخورمي

 را او انتخاب قدرت كه روستبهرو زيادي و متفاوت مانورهاي قدرت

 در. 2 .دهدمي افزايش را او يادگيري سطح مسئله همين و بردمي باال

 به ،شده طراحي آموزشي اصول به توجه با كه ايچندرسانه فزارهايانرم

 موقعيت به توجه با فرد هر بنابراين. است شده توجه فردي هايتفاوت

 در انتخاب قدرت وجود. 3 .پردازدمي يادگيري به موجود شرايط و خود

 هايتوانايي و هاقابليت شدن نمايان و رشد سبب آموزشي افزارهاينرم

 .]12[ شودمي فراگيران ربيشت
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ي اثربخشي آموزش به شيوه مطالعات متعددي در رابطه با مقايسه

اي انجام شده است كه نتايج متفاوتي افزار چندرسانهسخنراني و نرم

  . داشته اند

اي تصادفي كه براي آموزش مداوم در مطالعهو همكاران  كوييونن

طريق سخنراني را با  التحصيل انجام دادند، آموزش ازپزشكان فارغ

ي مطالعه نشان داد نتيجه. سايت مقايسه كردندآموزش از طريق وب

كه با حذف كردن گروهي كه مهارت كمتري در كامپيوتر داشتند و 

افرادي كه ميانگين سني باالتري داشتند، آموزش از راه دور مؤثرتر از 

  .]13[آموزش به روش سخنراني بود 

انجام شد، تأثير يم زاده شيرازي و همكاران اي كه توسط كر در مطالعه

ي بازآموزي مربيان هاي آموزش حضوري و غيرحضوري دربارهروش

بهداشت مدارس شهرستان شيراز مقايسه شد نتايج پژوهش برتري 

روش آموزش غير حضوري را به روش حضوري سنتي، در درس 

  .]14[آموزش بهداشت نشان داد 

اي به قبت هاي پرستاري حوادث هستهي آموزش مرابه مقايسهمرادي 

دو روش سخنراني و بسته هاي نرم افزاري چند رسانه اي بر سطوح 

يادگيري پرستاران در سه مرحله قبل، بالفاصله و چهار هفته پس از 

هاي ميانگين نمرات آگاهي پرستاران در گروه بسته. آموزش پرداخت

و كاربرد و در سه فهم  ،اي در سه سطح دانشافزاري چند رسانهنرم

  . ]15[داري از گروه سخنراني باالتر بود مرحله، به طور معني

در يك برنامه آموزشي ترك سيگار، دو چيل كولواتانا و همكارش 

را با هم  ايي تعاملي چند رسانهسخنراني و برنامهروش آموزشي 

ها تفاوت ي نتايج بين ميزان آموزش آندر مقايسه. مقايسه كردند

اي تغيير ي چند رسانهفقط در گروه برنامه. داري وجود نداشتمعني

  .]16[نگرش آن نسبت به گروه سخنراني بيشتر بود 

چهره به (، آموزش حضوري اصالني ماليري تجربيي مطالعهدر 

دانشجويان مقاطع وري براي تر از آموزش غير حضمناسب) چهره

  .]17[فيزيوپاتولوژي و باليني شناخته شد 

سايت و ي تأثير آموزش از طريق وببراي مقايسه ،و همكارانچنكين 

نفر از دانشجويان پزشكي كه مبحث سونوگرافي عروق  21سخنراني از 

- ي گروه سخنراني از گروه وبنمره. را نگذرانده بودند استفاده كردند

سايت رضايت باالتري از سايت در اين مبحث باالتر بود ولي گروه وب

  .]18[د گروه جزوه داشتن

هاي باليني، آزمون عيني ترين روش براي آزمودن مهارتشدهشناخته

است كه بيش از هر آزمون ديگري مورد  (OSCE)ساختاردار باليني

آزمون عيني ساختاردار باليني، روشي معتبر در . مطالعه قرار گرفته است

 يابيشاين روش به راحتي قادر به ارز. هاي باليني استارزشيابي مهارت

-هاي تخصصي و در حيطههاي پايه و اساسي فراگيران در ردهمهارت

آزمون عيني ساختاردار . حركتي استهاي شناختي، عاطفي و رواني

- ها ميدهندگان از آنهاست كه آزموناي از ايستگاهباليني، مجموعه

اي از پيش طراحي شده را اجرا گذرند و در هر ايستگاه داوطلب وظيفه

هاي عملكردي مورد ر اين مطالعه براي سنجش شايستگيكند، كه دمي

  .]19[استفاده قرار گرفت 

آموزش مقايسه تأثير ي در زمينه ،تا زمان انجام اين تحقيقپژوهشي 

 به روش سخنراني و نرم افزار چندرسانه اي خودامدادي و دگرامدادي 

ا بدين سبب محققين بر آن شدند تا اين تحقيق را ب. انجام نشده بود

بررسي تأثير آموزش خود امدادي و دگر امدادي به دو روش «هدف 

اي بر ميزان عملكرد پرسنل افزار چندرسانهي  نرمسخنراني و بسته

    .انجام دهند»  نظامي

     

   هاروش

از دو تك آزموني فقط بعد بود كه  و تجربيشبه  نوع از حاضر يمطالعه

با استفاده از مونه مورد نياز حجم ن ،)نفر 300هر گردان (گردان منتخب 

درصد،  80و قدرت  β=20%و  α= 05/0نوموگرام آلتمن و احتساب 

حجم نمونه . نفر در هر گروه محاسبه شد 30 ، ،4/2اختالف استاندارد 

 ششبه صورت تصادفي سيستماتيك و بر اساس معيارهاي ورود از هر 

از پيش درصد  امتي شصتنفر يك نفر  از بين كساني كه كمتر از 

صد نفر، دويست نفر كمتر در مشهد از سي(ا كسب كرده بودند آزمون ر

نفر كمتر از شصت  180نفر  صدو در تهران از سي درصد از شصت

 دگر و امدادي خود آموزش تحتانتخاب شدند و ) را كسب كردند درصد

                                                                                                                                       .گرفتند قرار ايرسانهچند و سخنراني روش به امدادي

 داراي كه پايوراني از بودند عبارت آماري يجامعهمعيارهاي ورود به 

 خود شقبال آموز همچنين و بوده ديپلم فوق و ديپلم تحصيالت

 خدمتي دوم يا و اول دهه نيزدر و باشند نديده دگرامدادي و امدادي

 ويندوز با آشنايي حداقل ايچندرسانه افزارنرم هايبسته گروه در. باشند

 يرايانه داشتنو  ايرسانهچند يفشرده لوح از استفاده ينحوهو 

عدم شركت معيار خروج . از جمله شرايط ورود به مطالعه بود شخصي

  .در آزمون پس از آموزش، بودهاي مورد مطالعه نمونه

 وت بود از پرسشنامه اطالعات فردي ابزار گرد آوري اطالعات عبار

براي تعيين عملكرد  .محقق ساختههاي و چك ليست سناريوها

استفاده براي هر دو گروه  آزمون عيني ساختاردار باليني فراگيران از 

يئت كمك چك ليست هاي معتبر كه روايي آن توسط اساتيد ه .شد

علمي انجام شد و پس از اصالحات الزم مجددا به تائيد اساتيد مربوطه 

و آزمون پيرسون  Test-retestپايايي با  روش   ).رسيد، استفاده شد

اي، تعيين در مورد تهيه نرم افزار چند رسانه )r=%93( محاسبه شد

 انجام اعضاي هيئت علمياعتبار محتوي با استفاده نظرات خبرگان 

 ..شد
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پس براي گروه اول، آموزش  با استفاده ازروش سخنراني، پرسش س

و براي گروه دوم،  به مدت هشت ساعت وپاسخ و ارائه جزوه آموزشي

بسته نرم افزار چند رسانه اي، حاوي لوح فشرده آموزشي توسط آموزش 

براي بررسي ميزان تاثير آموزش بر عملكرد . .شد انجامچند رسانه اي 

يك هفته از سپري  س ازون ساختار دار باليني، پپايوران توسط آزم

با استفاده از آزمون باليني  كنندگان ، شركتشداتمام دوره برگزار  شدن

هشت آزمون شامل  اين. ساختاردار عيني مورد ارزشيابي قرار گرفتند

دقيقه، مدت  هشتتا  پنجمدت زمان هر ايستگاه . ايستگاه روش بود

اين،  عالوه بر. امتياز بود صدآزمون  لدقيقه و نمره ك 45كل آزمون 

ها و كل آزمون، ضريب دشواري و شاخص تميز  براي تك تك ايستگاه

و ضريب  70/0بر اين اساس، ضريب دشواري كل آزمون . شد محاسبه

   .شدمحاسبه  58/0تميز كل آزمون 

 ، آمار توصيفيSPSS15 ها با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده

مقايسه پارامتريك براي ناو آزمون آماري  )انحراف معيار ين،ميانگ(

تست عملكردي با استفاده از  ميانگين نمرات پايوران درايستگاههاي

و ارتباط بين وسط آزمون آماره يومن ويتني آزمون ساختار باليني ت

  .شدمتغيير تحصيالت و جنسيت از آمون كيفي فيشر استفاده 

  

  هايافته

ديپلم و در  ؛در گروه سخنراني) درصد 7/66( دگانشركت كنن بيشتر

ولي آزمون آماري  بودند،فوق ديپلم درصد  3/53اي گروه چندرسانه

   .)< p 05/0( دادتفاوتي را بين دو گروه نشان ن ،دقيق فيشر

آزمون آماري  اندهل بودهأبيشتر شركت كنندگان در هر دو گروه مت

. دهدنشان مي ار آماري را دمعنيدقيق فيشر بين دو گروه تفاوت 

)005/ 0p=(   

آزمون . با هم متفاوت هستند كار يسابقه درهر گروه، متغيرهاي سن و

 دار استتي مستقل نشان داد كه اين تفاوت از نظر آماري معني

)001/0p<.(  

روش حمل «پنج ، »كنترل عاليم حياتي« يكهاي در ايستگاه

آلودگي و مراقبت در رفع « هشت و »بانداژ سر«هفت ، »مجروح

داري در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني  ،»حمالت بيولوژيك

احياي قلبي و «سه هاي ولي در ايستگاه. <p)05/0(مشاهده نشد 

آتل « ششو  »اقدامات اوليه در سوختگي چشم«چهار ، »ريوي

دار آماري با استفاده از آمار ي تفاوت معنيدهندهنتايج نشان ،»بندي

اي چندرسانه افزارنرمآموزش به روش .  )p>001/0( ويتني بوديومن 

تر از آموزش به روش ها، موفقدر سطح عملكرد در اين ايستگاه

  

  ايوه سخنراني و نرم افزار چندرسانهدر دو گرOSCE مقايسه ميانگين نمرات ايستگاههاي  .1جدول 

  

  ← هاگروهآماره 

  

 ↓ايستگاه 

ايهند رساننرم افزار چ سخنراني ويتني من   

يدارمعني سطح  

)انحراف معيار  ±(ميانگين  )انحراف معيار  ±(ميانگين    p-value 

90  ±)3/14( يك  )1/11(±2/89  05/0 > 

5/88±)8/13( دو  )7/10(±4/71  001/0 < 

7/51±)7/11( سه  )9/6(±2/66  001/0 < 

3/58±)5/16( چهار  )7/9(±8/80  001/0 < 

2/71±)8/20( پنج  )9/13±(9/72  05/0 > 

9/51±)6/15( شش  )3/10(±80  001/0 < 

5/89±)9/10( هفت  )8/14(±5/82  05/0 > 

1/65±)9/7( هشت  )8/10(±60  05/0 > 
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نتايج گروه  ،»كنترل خونريزي« دودر ايستگاه  .سخنراني بوده است

  ). 1جدول (افزار بود سخنراني بهتر از گروه نرم

  

  بحث

ن عملكرد يك هفته بعد از آموزش در تعيين ميزا(در راستاي هدف ويژه 

كنترل (ها ، در بعضي از ايستگاه)ايافزار چندرسانهگروه سخنراني و نرم

عاليم حياتي، روش حمل مجروح، بانداژ سر، رفع آلودگي و مراقبت در 

داري مشاهده در دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معني ) حمالت بيولوژيك

داري بين روش نيز تفاوت معني اناچيل كولواتي نشد كه در مطالعه

دليل همسان . ]16[اي مشاهده نشد افزار چندرسانهسخنراني و نرم

ها شايد به دليل آگاهي ي آموزشي در اين ايستگاهبودن نتايج دو شيوه

پيرامون اطالعات قبلي پايوران نسبت به موضوعات فوق و يا وجود 

هاي ديگر ولي در ايستگاه. ي قبلي  با مفاهيم ذكر شده باشدزمينهپيش

، )احياي قلبي و ريوي، اقدامات اوليه در سوختگي چشم و آتل بندي(

نرم افزار دار آماري مشاهده شد؛ يعني آموزش به روش تفاوت معني

تر از آموزش به ها موفقاي در سطح عملكرد در اين ايستگاهچندرسانه

ن مطالعه با نتايج نتايج به دست آمده در اي. روش سخنراني بوده است

ي برخي از دارد ارايهكه اعالم مي استين برگو  استين سون يمطالعه

هاي عملي با شيوه غير حضوري، نتايج بهتري در نظام آموزش از درس

همچنين با . ]10[راه دور، نسبت به آموزش سخنراني دارد همسو است 

اي را بر سخنراني افزار چندرسانهمطالعات ديگر كه برتري استفاده از نرم

افزار تر بودن نرمموفق. ]15و  14، 13[مشاهده شده است، همسو است 

اي نسبت به سخنراني در ايستگاه احياي قلبي و ريوي كه چندرسانه

ي احياي انسان را به همراه افزايش بيشتر عملكرد پايوران در زمينه

 .دارد، قابل تأمل است

، آموزش به روش سخنراني )ريزيكنترل خون( از طرفي در ايستگاه دو

افزار تر از آموزش به روش نرمدر سطح عملكرد در اين ايستگاه موفق

ي بهتر اين مبحث در آموزش اي بود كه شايد دليل آن ارايهچندرسانه

ي چنكين و اصالني ي سخنراني بوده است كه با مطالعهبه شيوه

  .]18و  17[ماليري همسو است 

  

   گيرينتيجه

حاصل از اين پژوهش نشان داد كه در صورت مطلوب بودن  نتايج

، ايي چندرسانهآموزشل كمكيشرايط از نظر زمان و مكان و وجود وسا

- بعضي از مهارتاي در افزار چندرسانههاي نرمبسته يبه شيوه آموزش

  .ثرتر باشدؤپايوران معملكرد  افزايش سطحدر تواند ميها 

ها به اي در بعضي از ايستگاهافزار چندرسانهمؤثرتر بودن نرم به توجه با

هاي استفاده خصوص احياي قلبي و ريوي و با در نظر داشتن محدوديت

اي در آموزش افزار چندرسانهاز روش سخنراني، گسترش استفاده از نرم

  .شودخودامدادي و دگرامدادي توصيه مي

  

  تشكر و قدرداني

د بهشتي بهداري شمال شرق از مسئولين مركز آموزش آموزشگاه شهي

و كليه پايوران شركت كننده در اين  و شهر تهران واقع در شهر مشهد

  .شودپژوهش قدرداني مي
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