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Abstract 

Background: Inmedical practice, learning the correct method of CPR and its practice and 
continuous training are of great importance. The aim of this study was to determine the effects of 
mental practice on learning basic CPR operations in undergraduate anesthesiology students studying at 
Arak University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This educational trial was carried out on 46 anesthesiology students 
at Arak University of Medical Sciences that were divided into intervention (mental and practical 
training) and control (practice alone)groups. Then they were assessed through accuracy and speed 
checklist designed by two instructors blind to the presence of training. Data were analyzed by t-test 
and Chi-square using SPSS software.  

Results: The mean scores of speed in intervention and control groups were 2.50.26 and 
3.160.33, respectively, which showed a significant difference (p=0.001). The mean scores of the 
accuracy of students’ performance in case and control groups were 4.330.7 and 3.40.62, 
respectively, which indicated asignificant difference between them (p=0.001). Theopinions of the 
students in the mental practice group (90%) suggested the positive effects of mental practice on their 
performance. 

Conclusion: This study showed that mental practice increases students’ performance. Hence, 
for achieving better results in clinical practice, the application of both physical and mental exercisesby 
the teachers is suggested. 
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  چکیده
مر در این زمینه از اهمیت زیادي برخوردار در علم پزشکی فراگیري صحیح احیاء و تسلط و تمرین مست: زمینه و هدف

 ریوي پایه در دانشجویان -تمرین ذهنی بر یادگیري عملیات احیاء قلبی از این رو پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر .است
 . صورت پذیرفته استکارشناسی هوشبري دانشگاه علوم پزشکی اراك 

 نفر از دانـشجویان رشـته هوشـبري    46زشی بوده که در آن     پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی آمو     : ها مواد و روش  
تقـسیم  ) گروه تمرین عملی بـه تنهـایی  (و کنترل ) تمرین ذهنی و عملی(دانشگاه علوم پزشکی اراك به دو گروه مداخله         

شدند و سپس آزمون سرعت و دقت بر اساس چک لیست تنظیم شده توسط دو مدرس که در جریان نحوه آموزش نبودند     
  . هاي تی مستقل و کاي دو تجزیه تحلیل شدند و آزمون 5/11نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار  ل آمده و دادهبه عم
دقیقه بود که بـا یکـدیگر تفـاوت    16/3±33/0 و   5/2±26/0میانگین سرعت در گروه مورد و کنترل به ترتیب          : ها یافته
 در عملکـرد دانـشجویان گـروه مداخلـه و کنتـرل بـه ترتیـب         چنین میانگین نمـره دقـت       هم) p=001/0(دار داشتند   معنی

هـا در گـروه     نظرات ارایه شده توسط آزمـودنی     ).p=001/0(دار بود    بود که تفاوت بین آنها معنی      4/3±62/0 و   7/0±33/4
  .حاکی از اثرات مفید تمرین ذهنی بر عملکرد آنان بود)  درصد90بیش از (تمرین ذهنی 

شان داد که تمرین ذهنی بر افزایش عملکرد دانشجویان موثر بوده است لذا براي حـصول       پژوهش حاضر ن   :گیري نتیجه
  .گردد در شیوه تدریس اساتید تمرینات ذهنی و فیزیکی با هم به کار روند به نتایج بهتر در تمرینات بالینی پیشنهاد می

 تمرین ذهنی، دانشجواحیاي قلبی ریوي پایه، : واژگان کلیدي
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  مقدمه
بشر از آغاز تا پایان زندگی خود پیوسته در حال 

دگیري باشد طوري که بدون یادگیري به ویژه یا یادگیري می
 یادگیري .پذیر نیست هاي حرکتی زندگی امکان مهارت

حرکتی در حقیقت اساس زندگی و فعالیت انسان را تشکیل 
دهد و به مفهوم کسب مهارت یا بازآموزي آن با استفاده  می

تمرین ذهنی که به عنوان بازسازي یک . )1(از تمرین است
الگوي حرکتی در ذهن مطرح است در تحقیقات متعددي 

 مثابه عامل موثر در افزایش مهارت حرکتی افراد معرفی به
در اصل تمرین ذهنی یکی از موارد مفیدي . )3، 2(شده است

توان به یک جلسه تمرین اضافه کرد و از  است که می
فراگیران خواست تا بدون انجام دادن مهارت آن را به طور 

 فراگیر در تمرین ذهنی که گاهی به آن .ذهنی مرور کنند
گویند درباره  نیز می) Mental Rehersal(ور ذهنی مر

 مراحل ،کند مهارتی که در حال آموختن آن است فکر می
کند که حرکات را به  آن را به نوبت مرور کرده و تصور می

هاي انجام یافته   بررسی.)4(دهد طور موفقیت آمیز انجام می
اند که تمرین  هاي گذشته از یک سو نشان داده طی سال

 مشابه تمرین فیزیکی سبب پیشرفت مهارت حرکتی ذهنی
اند که   و از طرف دیگر مشخص کرده)6، 5(شود افراد می

همان سازوکارهاي عصبی که در یادگیري با تمرین فیزیکی 
این موضوع  .شوند شرکت دارند در تمرین ذهنی نیز فعال می

دهد که چرا تمرین ذهنی همانند تمرین فیزیکی  نشان می
  .)7(شود هاي حرکتی می ري مهارتسبب یادگی

 که ساختنددکتی و اینگوار این فرضیه را مطرح 
 یک مکانیسم فیدبک داخلی را فعال ،تصور کردن حرکت

مانند (کند و باعث اثر مشابهی روي عملکرد عضالنی  می
 چنین هم. )8(شود  می)گیرد  انجام میزمانی که حرکت واقعاً

مرین ذهنی و تمرین اند که در طی ت محققین نشان داده
واقعی تغییرات مشابهی در اکسیژناسیون مناطق حسی 

دهد در هر دو مناطق عصب  دهد که نشان می حرکتی رخ می
در قرن بیستم با افزایش سطح . )9(گردد مشابهی فعال می

هاي آموزشی امکان  سالمت عمومی و پیشرفت تکنولوژي
هاي  از راه یکی .تر تحقق یافته است امید به زندگی طوالنی

هاي اولیه به  افزایش امید به زندگی افزایش کیفیت مراقبت
 Cardiopulmonary)هاي احیاي قلبی ریوي  ویژه مراقب

resuscitation-CPR) در بیماران است و بدین منظور باید 
پرسنل پزشکی را به سمت یادگیري بهتر مطالب آموزشی 

  پرقلبی از جمله قطع جریان تنفسی و. )10(سوق داد
باشد که احیاي نادرست  ترین حوادث در پزشکی می مخاطره

و یا عدم احیاء منجر به مرگ افراد و یا به جا ماندن عوارض 
 بنابراین ،غیر قابل برگشتی براي تمام عمر خواهد شد

فراگیري صحیح احیاء و تسلط و تمرین مستمر در این زمینه 
 .)11(از اهمیت زیادي برخوردار است

 شاملباشند  اندر کار احیاء می که دستهایی  گروه
هوشی و سایر افراد دوره دیده  هاي بی پرستار، ماما، تکنیسین

 با توجه به عدم وجود فضاي آموزش کافی براي .باشند می
دانشجویان، عدم فرصت کافی جهت ارایه بازخورد به 
عملکرد دانشجویان، در دسترس نبودن ماکت کافی براي 

ها   دانشجو ممکن است این گروهآموزش و تعداد زیاد
 به عنوان ،مهارت کافی براي ایفاي وظیفه احیاء نداشته باشند

مثال در بررسی انجام شده در دانشگاه پنسیلوانیا بر روي فارغ 
التحصیالن رشته هوشبري مهارت و دانش کافی جهت احیا 

ها تحت آموزش صحیح   چنان چه این گروه.)12(را نداشتند
توانند در ایفاي نقش خود در احیاء بسیار  میقرار بگیرند 

  . موثر باشند
هایی که  دهند استفاده از روش مطالعات نشان می

ترین تاثیر را در  بر پایه تجربه شخصی باشند بیشترین و مهم
یادگیري دارند لذا در دو دهه اخیر استفاده از تمرینات ذهنی 

زشی مورد براي دستیابی به هدف کارایی بیشتر درمراکز آمو
توجه و تاکید زیادي قرار گرفته است و اخیرا به منظور 
کاهش خطاهاي انسانی توسط انستیتیوي طب آمریکا 

)Institute of Medicine (توصیه گردیده است)در . )13
تمرین ذهنی تالش بر این است که شرایط یادگیري در ذهن 
آنقدر به شرایط واقعی نزدیک شود که مفاهیم آموخته شده 

ایثارگر و همکاران در  .)14(قابل انتقال به جهان واقعی گردد
پژوهشی نشان دادند که تمرین ذهنی و تمرین فیزیکی به 

داري سبب بهبود هماهنگی حرکتی بیماران ضایعه  طور معنی
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 کاربرد توام تمرین ذهنی و تمرین فیزیکی .مغزي شده بود
 مورد تر از زمانی بود که تنها یکی از این دو، ثمربخش

 هدایتی و همکاران در چنین هم. )15(استفاده قرار گرفت
 تأثیر تمرین ذهنی قدرتی بر افزایش "پژوهشی با عنوان 

 بیان " سال30 تا 20قدرت عضالنی حداکثر در زنان سالم 
 50داشتند که انجام تمرین ذهنی قدرتی باعث افزایش 

درصدي در قدرت عضالنی گروه مداخله شده بود در حالی 
 درصد افزایش قدرت 7که افراد گروه کنترل تنها به میزان 

جنتیلی و همکاران نیز در پژوهشی . )16(نشان داده بودند
 یادگیري حرکتی را تسهیل و ،نشان دادند که تمرین ذهنی

  . )17(گردد باعث انتقال نسبی آن به کارهاي مشابه می
که اکثر مطالعات در زمینه بررسی  با توجه به این

هاي ورزشی یا توانبخشی  ر تمرین ذهنی در حیطه فعالیتتاثی
هاي بالینی  بوده است و کاربرد این روش در کسب مهارت

کمتر مورد توجه بوده است لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین 
 ریوي -تاثیر تمرین ذهنی بر یادگیري عملیات احیاء قلبی

پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبري دانشگاه علوم 
 .صورت پذیرفته استی اراك پزشک

  
  ها  مواد و روش

پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی آموزشی 
)Educational Trial(  یک سو کور بوده که به منظور

هاي احیاي  تعیین میزان تاثیر مداخله آموزشی در مراقبت
قلبی ریوي به شیوه تمرین عملی و تمرین ذهنی به صورت 

ن کارشناسی هوشبري در تنها و مشترك بر روي دانشجویا
دانشگاه علوم پزشکی اراك و در طی طرح تحقیقاتی 

 کمیته چنین هممصوب دانشگاه علوم پزشکی اراك و 
 صورت پذیرفته 1389اخالق در پژوهش دانشگاه در سال 

در این پژوهش فرد آنالیز کننده اطالعات از تخصیص . است
  . شته استهاي مداخله و کنترل اطالعی ندا ها به گروه گروه

گیري به شیوه آسان  نمونهجهت انجام این مطالعه 
 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته 46صورت گرفته و تعداد 

هوشبري دانشگاه علوم پزشکی اراك مشتمل بر دو کالس 
به دو گروه ) قرعه کشی(مجزا انتخاب و به صورت تصادفی 

العه مداخله و کنترل تقسیم شدند که معیار ورود در این مط
شامل دانشجویان هوشبري ترم یک کارشناسی پیوسته بودند 

گونه سابقه آموزشی در خصوص انجام عملیات  که هیچ
احیاي قلبی ریوي را نداشتند و معیار خروج نیز شامل عدم 

ابتدا کلیه . ها جهت شرکت در مطالعه بوده است تمایل نمونه
 ساعت توسط مدرس مشترك تحت 4دانشجویان به مدت 

وزش تئوري و عملی  قرار گرفته و پس از آن جهت انجام آم
مباحث عملی آموخته شده گروه مداخله  قبل از شروع 

 دقیقه به تمرینات ذهنی در 15تمرین عملی به مدت 
 -Basic Life Support)خصوص احیاء قلبی ریوي پایه 

BLS) پرداخته و گروه کنترل بدون انجام تمرینات ذهنی در 
در این پژوهش  .ن عملی شرکت نمودندهاي تمری کالس

 دقیقه 15تمرین ذهنی با تجسم کلیه مراحل احیاء به مدت 
قبل از تمرین عملی و با راهنمایی و حضور مدرس انجام شد 

گران از انجام تمرین ذهنی  و در این خصوص پژوهش
در طی کالس عملی اعضاي . نمودنداطمینان کامل حاصل 

ت احیاء پایه با مارك ورتون گروه با یکدیگر بر روي ماک
 نفره تقسیم و تحت تمرینات 2 و1هاي  تمرین و به گروه

 دقیقه جهت 15هاي زمانی   جلسه در بازه2عملی که در 
فعالیت بود،  یک نفره و دو نفره تخصیص یافته CPRانجام 

 آزمون ،نمودند و سپس یک هفته پس از پایان تمرینات
فر از مدرسین که از نحوه احیاء قلبی ریوي پایه توسط دو ن

اطالع بودند بر روي همان ماکت ذکر  تمرین دانشجویان بی
شده به عمل آمد به طوري که هر مدرس به صورت 
جداگانه بر اساس چک لیست نمره دانشجویان را ثبت نموده 
و سپس نمرات مقایسه در صورت عدم وجود اختالف ثبت 

 مشترك  سنجزماننیز به وسیله   CPR سرعت انجام.گردید
  .گردیدگیري و در چک لیست ثبت  اندازه

 از طریق چک لیست ،آوري اطالعات روش جمع
سنجش عملکرد مهارت روانی حرکتی دانشجویان در زمینه 

هاي احیاء بوده که عملکرد دانشجو همراه با  انجام مراقبت
در این پژوهش . سرعت و دقت وي در آن ثبت گردید

صوص اقدامات اولیه توسط ها در خ سرعت و دقت نمونه
هاي  دانشجو در حین برخورد با مصدوم، روش باز کردن راه
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هوایی، تشخیص درست وجود یا عدم وجود نبض کاروتید، 
این چک لیست . تشخیص محل ماساژ قلبی و غیره بود

 سوال به صورت توزیع فراوانی 8 سوال بوده که 20حاوي 
ر مقیاس لیکرت  سوال دیگر د12سنجیده شد و ) بلی و خیر(

، )5امتیاز (اي و به صورت معیارهاي عالی   گزینه6استاندارد 
، )2امتیاز (، متوسط )3امتیاز ( ، خوب )4امتیاز (خیلی خوب 

ارزشیابی و ) امتیاز صفر(و مشاهده نشد ) 1امتیاز (ضعیف 
 0-60که در این صورت دامنه امتیازات بین گردید تکمیل 

تر  ت یابی به اطالعات دقیق جهت دسچنین هم .محاسبه شد
در هر دو گروه هر عبارت مربوط به این بخش به صورت 

 در هر دو گروه مورد مقایسه 0-5تکی با دامنه امتیاز بین 
  . قرار گرفت

نامه یک سوال در   در پایان پرسشچنین هم
خصوص سنجش نظرات فراگیران در خصوص اثرات تمرین 

 به آن بر اساس توزیع ذهنی بر عملکرد آنان ارایه که پاسخ
روایی محتوایی چک لیست با توجه به . فراوانی سنجیده شد

 چنین هممرور منابع و نظر افراد صاحب صالحیت و 
هاي موجود جهت ارزیابی و  گیري از سایر چک لیست بهره

هاي  سنجش عملکرد دانشجویان هوشبري در انجام مراقبت
ز طریق آزمون احیاء تدوین یافته است و پایایی آن نیز ا

جهت .  به دست آمد82/0آلفاي کرونباخ محاسبه و به مقدار 
جلوگیري از انتشار اطالعات از گروه مداخله به گروه 

هاي مداخله و کنترل از دو کالس   گروه ترجیحاً،کنترل
  .مختلف انتخاب گردیدند

 رایانهها وارد   داده،آوري اطالعات پس از جمع
 و با استفاده از 5/11نسخه SPSS شده و از طریق نرم افزار 

هاي  هاي آماري توصیفی و تحلیلی مشتمل بر آزمون آزمون
ها از طریق  تی مستقل و کاي دو و با توجه به این که داده

آزمون کولموگروف اسمیرونوف داراي توزیع نرمال بودند 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  
  ها یافته

دانشجویان  نفر از 46در این پژوهش تعداد 
 گروه .کارشناسی پیوسته رشته هوشبري شرکت داشتند

 و گروه کنترل)  دختر22 پسر و 6شامل ( نفر 28مرین ذهنی ت
  . بودند)  دختر14 پسر و 4شامل ( نفر 18

میانگین سنی در گروه مداخله و کنترل  به ترتیب 
4/16/20 8/1 و20 سال بود که با یکدیگر اختالف 

میانگین سرعت در گروه ). p=122/0(داري نداشتند معنی
 16/3±33/0 و 5/2±26/0مداخله و کنترل نیز به ترتیب 

) p=001/0(دار داشتند دقیقه بود که با یکدیگر تفاوت معنی
اي که گروه مداخله از سرعت بیشتري در عملیات  به گونه

 میانگین نمره چنین هم .احیاي قلبی عروقی برخوردار بودند
نشجویان گروه مداخله و کنترل به ترتیب دقت در عملکرد دا

دار   بود که تفاوت بین آنها معنی4/3±62/0 و 7/0±33/4
و دانشجویان با تمرین ذهنی که در گروه ) p=001/0(بود

 از دقت بیشتري در مهارت احیاء . داشتندمداخله قرار
برخوردار بودند که همگی نشان از تاثیر شیوه آموزشی 

در این پژوهش از طرح یک . )1جدول (بودتمرین ذهنی 
نامه نظرات ارایه شده توسط  سوال در پایان پرسش

)  درصد90بیش از (ر دو گروه تمرین ذهنی ها د آزمودنی
  .حاکی از اثرات مفید تمرین ذهنی بر عملکرد آنان بود

  
 مقایسه میانگین نمره سرعت و دقت در عملکرد احیاء .1جدول

  اخله  مطالعههاي مد قلبی ریوي پایه در گروه
  گروه   گروه هاي مداخله مطالعه

بدون تمرین   تمرین ذهنی   سرعت و دقت
  ذهنی 

p 

سرعت در عملکرد 
  ) دقیقه(

26/05/2  33/016/3  001/0  

  001/0  4/3 ±62/0  33/4±7/0  دقت در عملکرد 
 

بر اساس آزمون کاي دو بین دو گروه مداخله و 
ارض ناشی از احیاي کنترل از لحاظ اطالع فراگیران از عو

نادرست، تعداد ماساژ و تنفس در احیاء کودك و توجه به 
دار مشاهده  کیفیت انجام احیاء توسط فراگیر اختالف معنی

شد و این برتري در گروه با تمرین ذهنی بیشتر 
  ).2جدول ) (p>05/0(بود
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  یوي پایه در دو گروه تمرین ذهنی و بدون تمرین ذهنی هاي الزم جهت احیاء قلبی ر  مقایسه توزیع فراوانی برخی از مهارت.2جدول 
  گروه   گروه هاي مداخله مطالعه

تمرین ذهنی   مهارتهاي الزم 
  )درصد(

بدون تمرین 
  )درصد(ذهنی 

p 

اطالع فراگیر از زمان الزم براي احیاء قلبی ریوي 
 پایه 

100  94  412/0  

  117/0  89  96  توجه فراگیر به صدمات گردن مصدوم 
الع فراگیر از تعداد ماساژ و تنفس را در احیاء یک اط

 نفره
96  89  331/0  

  041/0  84  96   اطالع فراگیر از عوارض ناشی از احیاء نادرست 
اطالع فراگیر  از تعداد ماساژ و تنفس در احیاء دو 

  نفره 
100  89  072/0  

  038/0  73  85  اطالع فراگیر از تعداد ماساژ و تنفس در احیاء کودك 
وجه فراگیر به تخته زیر پشت بیمار و پایه زیر پاي ت

  خود حین احیاء
85  89  211/0  

  008/0  45  60  توجه به کیفیت انجام احیاء توسط فراگیر 
  

 آزمون تی ،3هاي جدول  بر اساس دادهچنین  هم
هاي مداخله و کنترل  نشان داد که بین دقت در عملکرد گروه

امات اولیه در حین برخورد هاي توجه دانشجو به اقد در زمینه
با مصدوم، روش دادن تنفس مصنوعی، تشخیص محل ماساژ 

 میزان چنین هم سال و 8سال و باالي  قلبی در افراد زیر یک

توجه به اتساع معده در حین احیاء توسط فراگیران در هر دو 
دار  گروه تمرین ذهنی و بدون تمرین ذهنی اختالف معنی

 عملکرد گروه با تمرین ذهنی مشاهده شد که این دقت در
  ).3جدول (بیشتر بود

  
  هاي مداخله  مطالعه هاي دقت در عملکرد احیاء قلبی ریوي پایه در گروه  مقایسه میانگین برخی از مهارت.3جدول 

  گروه   گروه هاي مداخله  مطالعه
  بدون تمرین ذهنی   تمرین ذهنی   سرعت و دقت

p 

  003/0 1/3±5/0 7/4±7/0  برخورد با مصدوم اقدامات اولیه توسط دانشجو حین
  641/0 4±9/0 6/4±7/0  روش باز کردن راههاي هوایی در مصدوم توسط دانشجو 

  011/0  6/3±6/0  7/4±9/0   روش دادن تنفس مصنوعی توسط دانشجو 
تشخیص درست وجود یا عدم وجود نبض کاروتید در 

 4/4±9/0 2/4±2/1  بزرگساالن در زمان مشخص
194/0  

تشخیص درست وجود یا عدم وجود نبض براکیال د 
 8/3±1 3/4±1/1  رنوزادان در زمان مشخص

716/0  

تشخیص محل ماساژ قلبی در افراد زیر یکسال توسط 
 2/3±7/0 6/4±9/0  دانشجو 

0024/0  

  141/0 8/3±1/0 34/4±8/0   توسط دانشجو 1-8تشخیص محل ماساژ قلبی در افراد 
 سال توسط 8در افراد باالي  تشخیص محل ماساژ قلبی 

 3/3±8/0 8/4±6/0  دانشجو 
001/0  

طرز گذاشتن دستها روي قفسه سینه حین ماساژ قلبی 
 4/4±1/1 3/4±1  توسط دانشجو 

247/0  

تشخیص میزان فشردگی قفسه سینه در گروههاي سنی 
 8/3±1 1/4±3/1  توسط دانشجو 

511/0  

  001/0 56/2±9/0 46/3±2/1  انشجو میزان توجه به اتساع معده حین احیاء توسط د
  316/0 1/3±1 6/3±1   نشان دادن تنفس مثبت با ماسک و آمبو توسط دانشجو 

 001/0  4/3 ±62/0  33/4±7/0  جمع    
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  بحث
ها نشان داد که دانشجویان  در پژوهش حاضر یافته

به دنبال تمرین ذهنی از عملکرد و سرعت بیشتري در انجام 
 .حیاي قلبی ریوي پایه برخوردار بودندهاي بالینی ا مهارت

نیک طبع و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند که تمامی 
هاي تمرین ذهنی در مقایسه با گروه کنترل بهبودي  گروه
جنتلی و همکاران نیز در . )18(داري را پیدا کرده بودند معنی

طی تحقیقی نشان دادند که تمرین ذهنی یادگیري حرکتی را 
کند و باعث انتقال نسبی آن به کارهاي مشابه  تسهیل می

آید در پژوهش حاضر نیز انجام   به نظر می.)17(گردد می
تمرین ذهنی توسط دانشجویان هوشبري باعث انتقال 

دار در هر  یادگیري در مرحله عملکرد آنان و اختالف معنی
  .دو گروه شده بود

که وجود تمرین ذهنـی    مشاهده شد   در این مطالعه    
نوان یک عامل مکمـل در کنـار تمـرین فیزیکـی باعـث          به ع 

 در  .گـردد  افزایش سرعت و دقت در عملکرد فراگیـران مـی         
ــتا  ــین راس ــشرفت     هم ــزان پی ــز می ــات نی ــی از مطالع در برخ

هــاي  هــاي داراي تمــرین ذهنــی در در انجــام مهــارت گــروه
 درصـد   40 تـا    20تعادلی از دیدگاه ارتوپدي توانبخشی بـین        

 درصـد  60بیشترین مقدار گزارش شده گزارش شده است و     
 توزیع فراوانی   در پژوهش حاضر نیز مجموعاً    . )19(بوده است 

هاي الزم جهـت احیـاي قلـب ریـوي پایـه در گـروه                 مهارت
. برخوردار از تمرین ذهنی بیش از گروه دیگـر مـشاهده شـد      

شاید یکی از دالیل این برتري جمعیت مورد مطالعه ما باشـد        
 جوان و فعال بودند که داراي قوه ذهنی که از نظر گروه سنی

بیشتري براي کمک گیري از تمرین ذهنـی بودنـد در نتیجـه          
این امر ممکن است در کسب نتایج خوب از طرف فراگیران  
ــت و    ــوده باشــد چــرا کــه ایــن قــشر از لحــاظ خالقی مــوثر ب

هاي ذهنی و تجسمی احتماال در رده باالتري از سـطح     قابلیت
 بر اساس یک مطالعه افـرادي کـه    .دارندمتوسط اجتماع قرار    

قادرند تصویرسازي بهتري کنند پیشرفت بیشتري در مهـارت       
عالوه بر دالیلی کـه بـر       . )20(حرکتی نسبت به دیگران دارند    

حصول نتایج بهتر تمرین ذهنی در این مطالعه ذکر شد دالیل     
توان براي نتیجه بهتـر تمـرین ترکیبـی در ایـن          دیگري را می  

 تمــرین ذهنــی یــک اثــر آمــاده ســازي دارد و .ردمطالعــه آو
شـود افـزایش    کارایی تمرینات فیزیکی را که بعدا انجام مـی       

 در این مطالعـه هـم بـه دلیـل ایـن کـه در گـروه         .)21(دهد می
مداخله  تمرین فیزیکی بعد از تمرین ذهنی انجام شده اسـت        

بر اسـاس مطالعـه   . نتیجه بهتر حاصل چنین تمرینی بوده است  
 و همکاران تمرینات ذهنی بیـشترین اثـر را در مراحـل      بوهان

 و با توجه به این که مطالعه حاضر )22(ابتدایی یادگیري دارند
رسـد ایـن    در کوتاه مدت صورت گرفتـه اسـت بـه نظـر مـی            

خصوصیت در تمرینات ذهنی در باالبردن اثر تمرین ترکیبی      
ر در پژوهشی که توسط یوو د. در این مطالعه موثر بوده است     

 پـژوهش دیگـري توسـط اسـمیت در      چنـین   هم و   1992سال  
 انجام گرفت نشان داد که تمرین ذهنی و فیزیکی          2003سال  

شود  هر دو به یک نسبت موجب افزایش قدرت عضالنی می         
و این دو مطالعه نشان دهنده تاثیر قابل مالحظه تمرین ذهنـی         

  . )24، 23(اند برا فزایش قدرت عضالنی بوده
ج حاصل از این مطالعـه کـه در زمینـه         از دیگر نتای  

هاي قلبی عروقـی جدیـد اسـت همـان مزیـت           احیاي مراقبت 
فیزیکی نسبت به تمرینات ذهنـی و      –تمرینات ترکیبی ذهنی    

فیزیکــی تنهــا اســت تــا جــایی کــه در ایــن مطالعــه میــانگین 
 نمـره بـیش از   10پیشرفت در نزد گروه مداخلـه نزدیـک بـه           

مطالعـات مـشابه   .  کنترل بـود میانگین پیشرفت در دقت گروه   
دیگر نیز ترکیب تمرینات فیزیکی و ذهنی و کـارایی بیـشتر            

  .)25(آنها را نشان داده است
دهـد کـه     در مجموع نتایج پـژوهش مـا نـشان مـی          

تمرین ذهنی باعث پیشرفت عملکرد احیاء قلبـی ریـوي پایـه         
باشد که   می)26(شود که مشابه نتایج ویلدینیت و همکاران    می

دادند تمرین ذهنی باعث پیـشرفت عملکـرد حرکتـی و       نشان  
ایجاد تغییرات در فعالیت مغزي حـین و بعـد از دوره تمـرین          

البته برخالف نتـایج مطالعـه حاضـر کـوهن و           . شود ذهنی می 
 بیشتر از ،همکاران نشان دادند که تمرین واقعی یک حرکت       

ــر    ــی منج ــارت حرکت ــساب مه ــود اکت ــه بهب ــی ب تمــرین ذهن
ــی ــین هــم. )27(شــود م  جکــسون و همکــاران در بررســی  چن

اثربخشی ترکیب تمرین فیزیکی و ذهنی در یـادگیري یـک          
تکلیف متوالی به این نتیجه رسیدند که در مقایسه بـا تمـرین             
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 ذهنی، تمرین ذهنی تاثیر ناچیزي    -فیزیکی و تمرین فیزیکی   
  .)28(در عملکرد افراد مورد مطالعه داشته است

کاران در طی فراتحلیل   به طور کلی سلمانیان و هم     
هـاي   مطالعات انجام گرفتـه در حـوزه تمـرین ذهنـی مهـارت       

 درصد گزارشات تمرین    56حرکتی در ایران نشان دادند که       
دار  ی درصد نیز عدم تفاوت معن   44تلفیقی برتر از جسمانی و      

 کـه در نهایـت   )29(این دو نوع تمرین را گزارش کرده بودند  
ــزوم   ــایج ل ــن نت ــودن ای ــاقض ب ــشتر در متن ــات بی انجــام مطالع

  . کند هاي مختلف را توجیه می گروه
هاي پژوهش حاضـر ایـن بـود         از جمله محدودیت  

 امکان قرنطینه   ،که جهت جلوگیري کامل از تبادل اطالعات      
کردن دانـشجویان در طـول مـدت پـژوهش میـسر نبـود لـذا                
احتمال انتشار اطالعات از گروه مداخله به کنترل وجود دارد 

هـاي انـسانی و عـدم کنتـرل      ه به دلیل ماهیت پـژوهش    که البت 
هـا از اهـداف    محقیقن درهمه امورات از طریق توجیـه نمونـه     

 با توجـه بـه تعـداد    چنین هم. مطالعه این اثر تعدیل شده است     
هـا بایـد بـا احتیـاط       هـا تعمـیم پـذیري داده       کم حجـم نمونـه    

  . صورت پذیرد
  گیري  نتیجه

تـوان نتیجـه      مـی  هاي این پـژوهش    از مجموع یافته  
گرفت که با توجه به ضرورت آموزش صحیح احیـاي قلبـی         

هاي پزشکی و با توجه به تعـداد زیـاد ایـن             ریوي براي گروه  
اســـتفاده از ...) پزشــکان، پرســـتاران، ماماهــا و  (هـــا  گــروه 
هــاي تمــرین ذهنـی و گنجانــدن آن در کوریکولــوم   مهـارت 

 صـرف   هاي درسی ضمن کوتاه کردن زمان آموزش و        برنامه
تـوان آمـوزش احیـا را بـا اثربخـشی            وقت و هزینه کمتر مـی     

بیشتري به فراگیران ارایه نمود زیرا در ایـن مطالعـه مـشخص         
. شد با صرف زمان کمتر عملکرد فراگیران بهبـود یافتـه بـود            

گـردد در ایــن زمینــه مطالعـه بــرروي ســایر    لـذا پیــشنهاد مــی 
پزشـکان،  هاي جمعیتی با میزان سن متفـاوت از جملـه             گروه

 .ها انجام گیـرد  پرستاران شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان      
نگر در تربیـت دانـشجویان     با توجه به دیدگاه جامعه  چنین  هم

هاي پزشکی چنانچه فرایند تمرینات ذهنی در یادگیري  گروه
هاي احیاء قلبـی ریـوي پایـه در شـیوه تـدریس کلیـه              مهارت

هـاي اولیـه وارد    اساتید مربوطـه و کوریکولـوم درس کمـک    
شود مطمئنا تاثیرات بسیار مطلوبی در تربیت دانشجویان علوم  

  .پزشکی کشور دارد
  تشکر و قدردانی

وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه  بدین
علوم پزشکی اراك به لحاظ تصویب و تامین مالی این طرح 

 و از کلیه دانشجویان و اساتید شرکت کننده 528با شماره 
  . گردد  حاضر تقدیر و تشکر میدر طرح
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