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Abstract 

Introduction: Education is important for improvement of knowledge of health care professionals. 

Web-based education could be considered because of the flexibility of the education system, 

providing a good opportunity to extend, and deepen learning of health care providers. This study 

aimed to assess the impact of virtual learning on knowledge of nurses working at the NICU. 

Methods: In this quasi-experimental study, 80 nurses working in the neonatal intensive care of a 

Tehran University of Medical Sciences hospital, using random sampling method (lottery), were 

divided to two experimental and control groups. Through the virtual symbol system (through 

Learning Management System (LMS)) of the virtual school of Tehran University of Medical 

Sciences, the experimental group received two months of training. The training had an asynchronous 

on–line learning method using educational content in the form of visual (multimedia files), audio 

(podcasting) and text files (PDF). The study was conducted within 2 months during years 2015 to 

2016. Data was collected by a demographic questionnaire and the Caring Ability Scale (CAI) on 

the first day and two months after the intervention was used to assess nurses. 

Results: Subjects in the intervention and control groups were matched in terms of demographic 

variables. The results of the independent and paired samples t-test showed that there were no 

significant differences between the unmeant score of care ability in the two groups before the 

intervention (P = 0.001), and between the mean caring ability before and after the study (P = 0.071). 

However, there were significant differences between the mean caring ability of the intervention 

group before and after the intervention (P < 0.001) and between the mean caring ability of the two 

groups, after the intervention (P < 0.001). 

Conclusions: E-learning can be used in a flexible manner, which allows access to multimedia and 

interactive educational content at any time and place to train nurses. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه پرستاری کودکان

 ژهیو یهاپرستاران مراقبت یمراقبت ییبرتوانا یآموزش مجاز ریتأث یبررس

 نوزادان
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

نوزادان باعث  یدر علم پزشک ندهیفزا یهاشرفتیپ ریاخ یهاسال در

ها مرگ آن زانیو کاهش م ماربی˓تولد و بقا نوزاد نارس، کم وزن شیافزا

 یاههیرو ق،یدق یپرستار ازمندیاز نوزادان ن ژهی. مراقبت و(1)شده است 

ر د یمداخالت تخصص گریمنظم و د یتنفس تیحما ده،یچیپ یجراح

بخشها در تمام کشورها  نیزادان است. شمار انو ژهیو قبتمرا یهابخش

 و یدوره باردار یمراقبتها تیفیمختلف از جمله بهبود ک لیبه دال

ه نسبت به گذشت ژه،یو طیشرا یزنده ماندن نوزادان دارا شتریاحتمال ب

وبه  ژهیمراقبت و ی. باتوسعه روزافزون بخشها(3)است  شیرو به افزا

 چکیده

 نیا یریانعطاف پذ لیبه دل یآموزش مجاز یهااست. دوره یبهداشت یدانش در حرف مراقبت شرفتیآموزش عامل مهم در پ مقدمه:

 ریتأث یابیمطالعه به منظور ارز نی. اکندیفراهم م یریادگیعمق  شیو افزا یعلم یگسترش محتوا یرا برا یامکان خوب ،ینظام آموزش

 از نوزادان صورت گرفته است. یآن در پرستار یخشدانش و اثرب شیدر افزا یآموزش مجاز

نوزادان  ژهیو یهانوزادان سطح سه مراقبت یهانفر از پرستاران شاغل در بخش 25 یتجرب مهیمطالعه ن نی: در ا روش کار:

 میقس( به دو گروه مداخله و شاهد تیقرعه کش وهی)به ش یتهران با استفاده از روش تصادف یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

هران گروه ت یدانشگاه علوم پزشک ی( دانشکده مجازیریادگی تیریمد ستمیس قی)ازطر یمجاز دشدند و سپس با استفاده از سامانه نما

 یداری)وادکست(، شن یدارید ییچند رسانه ا یآموزش یبا استفاده از محتوا رهمزمانیسامانه به صورت غ قیماه از طر 3مداخله 

 تیها با استفاده از پرسشنامه جمعانجام شد. داده 1274 سالماه در  5 یکردند. مطالعه در ط افتیآموزش در ی)پادکست( و نوشتار

 شد. یآزمون و پس آزمون جمع آور شیدر روز اول و دو ماه پس از شروع مداخله به صورت پ CAI یمراقبت ییو توانا یشناخت

حاصل از  جهیهمگن بودند. نت ،یشناخت تیجمع یرهایمتغ یپژوهش در دو گروه مداخله و شاهد، از نظر تمام یواحدها ها:یافته

( P=  551/5از مداخله ) شیدوگروه مورد مطالعه، پ یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نیزوج و مستقل نشان داد، ب یت یآمار یهاآزمون

 591/5گروه شاهد قبل و بعد از مطالعه ) یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نیاختالف ب نیوجود داشت. همچن یدار یمعن یاختالف آمار

 =Pیمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نیدارنبود. اما ب ی( معن ( 551/5گروه مداخله قبل و بعد از مداخله  >Pو ب )ازیامت نیانگیم نی 

 وجود داشت. یدار یمعن ی(، اختالف آمارP<  551/5) اخلهدو گروه مورد مطالعه، پس از مد یمراقبت ییتوانا

و جذاب  یاچند رسانه یآموزش یبه محتوا یکه امکان دسترس ر،یانعطاف پذ وهیش کیبه عنوان  یکیالکترون یریادگی نتیجه گیری:

 .شودیم هیها توصبخش ریجهت آموزش پرستاران نوزادان و سا سازد،یپرستاران فراهم م یرا در هر زمان و مکان برا

 نوزادان ژهیو یهامراقبت ،مراقبتی ˓ییتوانا ،یکیالکترون یریادگی ،یآموزش مجاز ها:یدواژهکل
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 یبند میبخشهاتقس نیدرا یخدمات سطوح مراقبت تیفیمنظوربهبودک

 دمانن یاتینوزادان سطح سه با خصوص ژهیو ی. بخش مراقبتهادیگرد

نوزادان، پرستاران نوزادان،  نیحضور مداوم پرسنل )متخصص

تا زمان  یاز زندگ تیحما یالزم برا زاتی(، و تجهیتنفس یدرمانگرها

گرم  1555کمتر از  ولد. نوزادان با وزن ت(3)شود یمشخص م ازیمورد ن

سطح سوم  ژهیو یهاهفته در بخش مراقبت 32 ریز ینیو سن جن

 ژهیو یهاسطح از مراقبت نی. پرستاران شاغل در ا(2)شوند یمراقبت م

ر کار د یمانند عالقه و پشتکار برا یفرد اتینوزادان عالوه بر خصوص

انجام مراقبت  یالزم برا یهادانش به روز و مهارت دیبا ژهیو طیشرا

را داشته  شانیهاجامع و خانواده محور از نوزادان و خانواده یپرستار

 یاحرفه مختلف یهاتیقابل شبردیو پ یابیباشند و به طور مستمر به ارز

ردازد سطح بپ نیدر ا یمراقبت از نوزادان بستر تیفیبهبود ک یخود برا

(4). 

 که در آن شودیم فیتعر یندیبه عنوان فرا ژهیو یهادر بخش مراقبت

 نیتأم یبرا یمراقبت یهاتیپرستاران از احساسات، دانش و فعال

 یها. پرستاران بخش(5)کنند یاش استفاده مو خانواده ماریب یازهاین

. دستنین یقاعده مستثن نیاز ا زیوزادان سطح سوم نن ژهیمراقبت و

تاران پرس کندیم جابیبخش ا نیا یو علم یکیکنولوژت یهایدگیچیپ

 یهاخود پرداخته و از روش ییکارا شیشاغل در آن به طور مداوم به افزا

. با ندیمؤثر در جهت باال بردن سطح دانش و مهارت خود استفاده نما

 قیمفهوم مراقبت و نحوه تلف تیبه ماه یتوجه جامعه پرستار شیافزا

. در دیتوجه به نحوه آموزش آن معطوف گرد ،ینیآن در عملکرد بال

 شیو افزا یمختلف مراقبت یهامقاالت مرتبط بر توجه به آموزش جنبه

 .(0)شده است  دیتاک نیپرستاران در بال یتوان مراقبت

و زمان در  نهیبه صرف هز ازین لیآموزش مداوم به دل یسنت یهاروش

 یازهایپرستاران که در سطوح مختلف، با ن یآموزش یازهاین نیتأم

 ندباشیمشغول به کار م ریمتغ یکار یهافتیمتفاوت و ش یریادگی

 یمبتن یریادگیارائه آموزش مانند نینو یها. روش(9)باشد یمنطبق نم

 یآموزش روش مناسب یغلبه برموانع سنت یبرا یمجاز یبر فضا

درحال  ی. بعالوه نقش بالقوه وب درآموزش مداوم پرستارباشندیم

درنحوه ارائه مراقبت  راتییحاضردرسطح جهان موردتوجه است. تغ

 یکندوپرستاران ازفضاها یدمیتاک یبرفنآور یا ندهیوآموزش به طورفزا

 ماراستفادهیبامراقبت ازب بطبه اطالعات مرت یابیدست یبرا یمجاز

ر ب یتوجه رقابلیتاث نترنتیا ی. در دهه گذشته، فنآور(2)کنند یم

 یاز روشها یدیمتعدد آموزش گذاشته و شکل کامالً جد یهاجنبه

آموزش  ایوب  هیبر پا یریادگی. (7)را به همراه داشته است  یآموزش

 یای. از مزاباشدیم یچهره آموزش عال رییبه سرعت در حال تغ ن،یانال

سهولت  ،یریکمتر، انعطاف پذ نهیهز توانیم یآموزش وهیش نیا

با  قیو تطب یریادگیدر  یبودن، و امکان خودراهبر ریفراگ ،یدسترس

موجب  ییهایژگیو نی. چن(15)را نام برد  یفرد یریادگیاهداف 

سطوح مختلف آموزش  انیدر م یآموزش وهیش نیگسترش روزافزون ا

باتوجه به نوظهوربودن آموزش  نیشده است. محقق یو دانشگاه یاحرفه

 یریگادی یوهیش نیمرتبط با ا یرهایمتغ یوب برکاوش وبررس هیبرپا

اضابرا تق شیکنندافزا یم انیدنمودندوبیتاک یآموزش پرستار طهیدرح

له مقو نیا یبربررس نیشترمحققیازراه دورموجب توجه ب یریادگی ی

نوزادان الزم است از دانش  ژهیو یهاشده است. پرستاران بخش مراقبت

به بهبود مهارتها و سطح برخوردار بوده و به طور مداوم  یمراقبت به روز

ب موج یدانش و مهارت مراقبتی در پرستار شیدانش خود بپردازند. افزا

 .(11)گردد یها مارائه خدمات در آن تیفیو ک یشغل تیبهبود رضا

 یدر نظام آموزش پرستار یآموزش مجاز تیبا توجه به اهم نیبنابرا

مطالعات مختلف  نیاز نوزادان بدحال، همچن یپرستار ژهیبه و ،یکنون

نامه بر یاجرا ریتأث یمطالعه با هدف بررس نیا نه،یزم نیانجام شده در ا

 یهاپرستاران شاغل بخش مراقبت یمراقبت ییبر توانا یآموزش مجاز

 انجام دهند. اداننوز ژهیو

 کار روش

 را که با یآموزش مجاز یاثربخش یتجرب مهیمطالعه به روش ن کی در

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده مجاز یاستفاده از سامانه نماد مجاز

 ژهیمراقبت و 2پرستاران سطح  یمراقبت ییتوانا د،یتهران ارائه گرد

 هیپس از ته یتجرب مهیروش ن نیقرار داد. در ا ینوزادان مورد بررس

 یاهو دستورالعمل یمتون علم نیدتریبر جد یمبتن یآموزش یمحتوا

WHO ،AAP ار اعتب دییراهنما و تأ دینظر اسات ریو وزارت بهداشت ز

ستفاده از سامانه نوزادان، با ا نیمحتوا توسط چند نفر از فوق تخصص

تهران و با کمک  یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده مجاز ینماد مجاز

 یمحتوا در سامانه توسط پژوهشگر با نام کاربر یاراستاد مشاور بارگذ

سطح سه برنامه "دوره تحت عنوان  نیانجام گرفت. ا یو رمز عبورشخص

 شد. ینام گذار "یاآموزش حرفه

ده بر هدف بود. با استفا یدر دسترس و مبتن یریمطالعه نمونه گ نیا در

از نوع اسم انداختن که در دو  یقرعه کش وهیبه ش یاز روش تصادف

ها، زوج بودن شماره گروه ایفرد  نییمرحله انجام شد، ابتدا جهت تع

انتخاب به  نیدر دو کاغذ جداگانه نوشته و تا زده شد. اول 3و  1اعداد 

 1در انتخاب اول، گروه مداخله شماره  مداخله اختصاص داده شد. هگرو

 یزوج انتخاب شدند. سپس اسام ای 3فرد و گروه شاهدشماره  ای

به طور جداگا نه در کاغذ نوشته شده و تا زده شد. به  هامارستانیب

زوج و فرد بودن شمارش به صورت  تیبرداشتن کاغذها با رعا بیترت

 نیشاهد قرار گرفتند. بد در دو گروه مداخله و هامارستانیب انیدرم کی

 و یمرکز طب یهامارستانیب بیکه به ترت 1و  2 یهاصورت که شماره

که زوج  3و  4 یهابودند در گروه مداخله قرار گرفتند و شماره یبهرام

کوچک(  رزایو جامع زنان )م عصریول یهامارستانیبودند و شامل ب

اغل آمار پرسنل ش یریبودند، در گروه شاهد قرار گرفتند. قبل از نمونه گ

مذکور از  یهامارستانیب 2نوزادان سطح  ژهیمراقبت و یهادر بخش

 یهانفر در بخش 43 یفت شد. با توجه به قرعه کش ایدر یدفاتر پرستار

 یهانفر در بخش 42گروه شاهد و  یهامارستانینوزادان ب ژهیمراقبت و

 نیغل بودند و در اگروه مداخله شا یهامارستانینوزادان ب ژهیمراقبت و

 یهاورود و حجم نمونه )داشتن سابقه کار در بخش اریبا توجه به مع نیب

نوزادان )حداقل شش ماه قبل ازپژوهش(، داشتن مهارت  ژهیمراقبت و

 نترنت،یبه ا ی، دسترسICDLبا ارائه مدرک  نترنتیو ا انهیدر کار با را

ه ب لی، تمایرارشد پرستا یکارشناس ای یارشناسدارا بودن مدرک ک

از  ی)کسب اجازه نامه کتب یشرکت در مداخله( و مالحظات اخالق

تهران، ثبت در سامانه  یاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک تهیکم

IRCTه ارائ ک،یپست الکترون قی، کسب اجازه از سا ز نده ابزار از طر

 یمنتخب، معرف یمارستانهایو کسب اجازه از ب ینامه کتب یمعرف
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در مورد محرمانه ماندن اطالعات به دست  یپژوهش یواحدها هیبه کل

مورد  یدهاشرکت داوطلبانه واح ،یاصل رازدار تیآمده در مطالعه و رعا

مطالعه در  جیآگاهانه، قراردادن نتا تیگرفتن رضاپژوهش در مطالعه، 

تحت مطالعه، قراردادن اطالعات آموزش داده شده در  یهاگروه اریاخت

 نفرانتخاب شدند. 45کار( در هر گروه  انیگروه شاهد پس از پا اریاخت

 یو کسب مجوز از دانشکده پرستار یمراحل ادار یپس از ط نیب نیا در

اه دانشگ یمعاونت پژوهش ینامه پژوهشگر از سو یو صدور معرف ییماما

الزم  یهایمحل پژوهش و هماهنگ مارستانیب 4تهران، به  یعلوم پزشک

 یریمربوطه مراحل نمونه گ یهابخش نیو مسوول یپرستار تیریبا مد

و پرسنل حاضر در بخش،  نیبا مسوول ییآغاز شد. در ابتدا پس از آشنا

شد و به  میداف و روش کار تنظبا اه ییجهت آشنا یهیجلسه توج

ورود جهت شرکت در مداخله  یارهایسئواالت آنان پاسخ داده شد. مع

 ریبه سا یها رسا نده شد و اطالع رسانبخش نیبه استحضار مسوول

ها نمونه قیطر نیانجام گرفت و بد هاواحد نیمسوول قیپرسنل از طر

و رمز  یبرانتخاب شدند. مشخصات گروه مداخله جهت صدور نام کار

 یقرار گرفت. جهت راهبر یدانشکده مجاز اریشد و در اخت افتیعبور در

در مورد  یاستفاده از سامانه، اطالع رسان وهیگروه مداخله، آموزش ش

ح سط یعنوان آموزش مجاز"با  ممحتوا و بحث و تبادل نظر، گروه تلگرا

 یبا حضور دو نفر از صاحبنظران موضوع "نوزادان ژهیسه مراقبت و

 یروش استفاده از سامانه در گروه برنامه اجتماع لمیشد. ف لیتشک

س داده شد. پ حیتلگرام گذاشته شد و به صورت گام به گام مراحل توض

 طور به گروه دو هر در ˓و رمز عبور به گروه مداخله یاز دادن نام کاربر

و  یفرم مشخصات فرد لیآزمون )تکم شیپ اجرای با همزمان

 یهاداده ی( شروع شد. به منظور جمع آوریمراقبت ییپرسشنامه توانا

کنقو  یمراقبت توانایی پرسشنامه از˓یمراقبت ییتوانا زانیمربوط به م

 هی)که بر اساس نظر caring ability inventoryتحت عنوان 

 شده( استفاده شد. یتوسط کنقو طراح سونوات

سنجش و اندازه  ی( برا1775توسط کنقو ) یمراقبت ییتوانا اسیمق

شده  یاست طراح گرانیارتباط با د ریکه فرد درگ زمانی˓ مراقبت یریگ

 اسیمق ریسئوال است که شامل سه ز 29 یپرسشنامه حاو نیاست. ا

 است:

 ˓10 ˓15 ˓14 ˓12 ˓13 ˓11 ˓2 ˓4)سئواالت  هیگو 12شجاعت با  -1

 (.23و  37 ˓32 ˓35 ˓32

 ˓25˓30 ˓33 ˓17 ˓7 ˓9 ˓0 ˓2 ˓3)سئواالت  هیگو 14دانش با  -3

 (20و  25 ˓24 ˓22 ˓21

 39 ˓34 ˓31 ˓35 ˓12 ˓19 ˓15 ˓5 ˓1)سئواالت  هیگو 15صبر با  -2

 (29و 

 میتنظ کرتیل یانهیگز 9 اسیو بر اساس مق هیگو 25 یدارا پرسشنامه

دارم ن نظری˓ مخالفم˓مخالفم  اربسی˓مخالفم  اریبس اریشده است )بس

 قیموافقم( پاسخ سئواالت به طر اریبس اریموافقم و بس اربسی˓ موافقم˓

 شودیم ترکینزد 9به  1که هرچه از عدد  باشدیم 1-9 یازدهیامت

نشان دهنده  1است )در واقع عد  یمراقبت ییتوانا شینشان دهنده افزا

است(. دامنه  یمراقبت ییتوانا نیشتریب 9و  یمراقبت ییتوانا نیکمتر

نشان دهنده حداکثر  357که نمره  باشدیم 357تا  29 نینمرات ب

 یمراقبت یینشان دهنده حداقل توانا 29و نمره  یمراقبت ییتوانا

، 32، 10، 15، 14، 12، 13، 11، 2، 4 . در ضمن در سئواالتباشدیم

 .باشدیمعکوس م دهی نمره 23و  37، 32، 35

 شیطراح آن از پ و برداشت یابزار از متون مراقبت نیا یاساس مفهوم 

و  ینگرش یاست )اجزا یمراقبت چند بعد -1بود: ریز یهافرض

 مراقبت -2 است نهفته افراد تمام در مراقبت توان – 3دارد(،  یشناخت

 ریتأث نیشترینمود. ب یکم توانیمراقبت را م -4آموزش داد  توانیم را

کمک به "( درباره مراقبت بود 1791) روفیابزار از نگرش ما رب یمفهوم

ه ک یگریارتباط با د یخود نوع ید سازنرشد و توانم یبرا گریفرد د

بر مطالعات مرتبط  یتوسعه ابزار از مرور ی. برا"شودیموجب تکامل م

احل مر نیاستفاده شده است که در ا یفیک یامطالعه زیبا مراقبت و ن

ته و اساس کار بوده است. مد نظر قرار گرف روفیما یومچارچوب مفه

باخ و کرون یتوسط طراح ابزار )کنقو( با الفا یابزار اصل ییایو پا ییروا

 یشد. مقدار الفا برا دهیآزمون مجدد )به فاصله دو هفته( سنج

 25/5تا  04/5آزمون مجدد از  rبوده و  24/5تا  91/5 نیها ب اسیرمقیز

ت بدس جیجام دادند و نتاابزار را ان یمحتوا ییروا صبود. دو فرد متخص

سازه  ییاست. روا 25/5 یمحتوا ییآمده نشان داده که که شاخص روا

ها گروه نیافتراق ب زیو ن یمفهوم از خود تنس اسیارتباط با مق یبا بررس

دانشکده( در دانشکده  انی)پرستاران در حال کار زن و مرد و دانشجو

metropolitan نیا یکه برا یانیشد. دانشجو دهیسنج ورکیوین 

 ینفر مرد بودند که از آنها برا 152نفر زن و  434مطالعه وارد شدند 

نفر پرستار  95استفاده شد. در مرحله دوم از  یساز ییمرحله اول روا

 بود. دار یمعن یها از نظر آمارنمرات گروه نیانگیاستفاده شد. م ینیبال

ها است. از مه گروهساده و مناسب ه اریبس یابزار از نظر پاسخ ده نی. ا

 نیاستفاده کرد. ا نیو در بال یآموزش یهاطیدر مح توانیابزار م نیا

 گریابزار در چند مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است و به چند زبان د

ز ا بزارا یمجوز استفاده از نسخه اصل افتیترجمه شده است. پس از در

 دیاسات دییو بعداز تأ فارسی زبان به ابزار˓مترجم کی توسط ابتدا˓سازنده

مه باز ترج یبه زبان اصل یگریمجدداً توسط مترجم د ˓آن یراستاریو و

ه سازند دییشد. سپس باز ترجمه به سازنده ابزار ارسال شد و مورد تأ

روع ش ازآزمون )قبل  شیپرسشنامه در دو مرحله پ نیابزار قرار گرفت. ا

( توسط گروه کنترل و ماه پس از مداخله 3مداخله( و پس آزمون )

طه مربو یهادر پاسخ یریاز سوء گ یریشگیشد. جهت پ لیآزمون تکم

مورد مطالعه از  یهاشد و گروه یخوددار هانهیاز ذکر نمره در گز

. مطلع نبودند گریهمد یهامجزا انتخاب شدند و از پاسخ یهامارستانیب

به  دشیاستفاده م رانیبار در ا نیاول یابزار برا نیا نکهیبه ا هبا توج

 ابزار انجام شد. ییایو پا ییروا لیدل نیهم

 فادهاست محتوا اعتبار روش از ˓پرسشنامه یاعتبار علم نیمنظور تأم به

نفر از  15 اریشده در اخت هیته یهامنظور که پرسشنامه نی. بدشد

و  ییو ماما یگروه نوزادان دانشکده پرستار یعلم ئتیمحترم ه یاعضا

نفر  9تهران )سه فوق تخصص نوزادان و  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 دیاتاس ی( قرار گرفت و با راهنمایدانشکده پرستار یعلم ئتیاز اعضا ه

 .آمد بعمل الزم اصالحات˓محترم راهنما 

از روش  یمراقبت ییپرسش نامه توانا یاعتماد علم نییتع جهت

 یینامه تواناصورت که پرسش  نیاستفاده شد. بد یدرون یهمبستگ

نوزادان قرار  ژهینفر از پرستاران بخش مراقبت و 35 اریدر اخت یمراقبت

مورد پژوهش  یهاپرستاران جزء نمونه نیگرفت. الزم به ذکر است که ا

ند. پژوهش نبود طیشاغل بودند که جزء مح ییهامارستانینبودند و در ب

فا کرونباخ و آل بیضر 32 راستیو SPSSسپس با استفاده از نرم افزار 
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r 0/5و  25/5 بیبه ترت یمراقبت ییآزمون مجدد پرسش نامه توانا 

 شد. نییتع

و در گروه  یآزمون در گروه شاهد به صورت حضور شیپرسشنامه پ 

موفق نشدن در ارسال  لیسامانه و تلگرام )به دل قیمداخله از طر

 شده( جمع نییدر مدت زمان تع رانیاز فراگ یپرسشنامه توسط تعداد

خود را  نیآزمون، گروه شاهد عملکرد روت شیشد. پس از انجام پ یآور

سامانه قرار گرفتند.  قیتحت آموزش از طر زین داخلهادامه داد و گروه م

خود  یو رمز عبور شخص یگروه مداخله با استفاده از نام کاربر رانیفراگ

 واردصفحه روتیبا استفاده از کامپ یتوا نستند درهر زمان و مکان یم

خود در سامانه شوند و سامانه تعداد دفعات ورود آنان را ثبت  یشخص

)نابرخط(  رهمزمانیغ وهیبه ش ی. به مدت دو ماه آموزش مجازکردیم

صورت که در ابتدا در  نیارائه شد. بد یسامانه نماد مجاز قیاز طر

 یابیارز وهیش یابیطرح درس و در قسمت ارزش لیفا یقسمت معرف

 یآزمون و پس آزمون و زمان برگزار شی)ارائه پرسشنامه به صورت پ

 یآموزش یقرار گرفت و قبل از ارائه محتوا رانیفراگ اریها( در اختآزمون

شد، سپس هر هفته  یسامانه و تلگرام جمع آور قیپرسشنامه از طر

سطح به  نیانتخاب شده در ا نیمبحث از مجموعه سرفصل عناو کی

 اریشده و در بخش منابع در اخت هیته یکیلکترونا یصورت محتوا

مباحث  مجموعهاز  یکاربرد فیتکل کیقرار گرفت. هر ماه  رانیفراگ

سامانه قرار داده شد و جلسه مباحثه و امکان  قیشده از طر سیتدر

همگروهان و  ریهمزمان سا ریبحث و تبادل نظر به صورت همزمان و غ

هر زمان و هر  توانستندیم انریفراگ بیترت نیمدرس فراهم شد. بد

ف یداشته و با استفاده از تکال یبودند به منابع دسترس لیکه ما یمکان

 .ندیخود کمک نما یریادگیبه  یتعامل یهاو آزمون

 ی)سطح بند فی: تعار1سطح شامل: فصل  نیدر ا نیفهرست عناو اهم

 هایگراف ری: نحوه تفس3نوزادان(، فصل  ژهیو یهاوساختار بخش مراقبت

: 2نوزادان فصل  ژهیو یهادر بخش مراقبت یدر نوزادان و مستند ساز

 یتنفس یهایماریدر نوزادان )ب یو تنفس یمشکالت قلب تیریمد

(، یراپت ژناکسی˓ یکیمکان هیتهو تیرمدی˓ یوقعر یقلب یهایماریب˓

و  تیریسوگ، مد ا،یاح تیری)مد یبحران طیشرا تیری: مد4فصل 

 وبی)ع یوجراح ی: مشکالت گوارش5مراقبت از نوزادان نارس(، فصل 

در  عیشا یگوارش یهایماریو ب یگوارش ی، انسدادهایشکم وارهید

و اصول  منای ˓ تکاملی – یتیحما یها: مراقبت0نوزادان(، فصل 

مراقبت  ،ینوزادان )مراقبت تکامل ژهیو یهادر بخش مراقبت یاخالق

و اصول  یریدر رگ گ منای مراقبت˓درد تیریمد ،یساز منیا ،یآغوش

نوزادان  ژهیو یهادر بخش مراقبت جیرا یجرهای: پروس9(، فصل یاخالق

 انیرو ش یدیور ی)ساکشن ترشحات به صورت باز و بسته، کاتتر گذار

خون  قیزرو ت یانیشر یری، خونگونینتوباسیا ون،یلومبار پونکس ،یناف

 خونی˓یوکلی˓یمشکالت عصب تیریمد: 2(، فصل یخون یهاو فراورده

با رفلکس،  یینوزادان بدحال، آشنا نهیمعا ،یعصب یهایماریو غدد )ب

شد از  یافراد سع یریادگیغدد و خون. با توجه به سبک  یهایماریب

 یداری)فلش و وادکست( شن یداریبه صورت د محتوااشکا ل مختلف 

 یشود. حجم محتوا( استفاده PDF یهالی)فا ی)پادکست( و نوشتار

ساعت  0ماه مطالعه و به طور متوسط  3در نظر گرفته شده متناسب با 

 تندتوانسیم رانیفراگ وهیش نیدر هفته در نظر گرفته شد. البته در ا

در هر زمان از شبانه روز و در هر  خودو زمان  یریادگیبسته به سرعت 

به مطالعه بپردازند و با استفاده از تعامل دو طرفه با مدرس امکان  یمکان

ماه، در دو گروه  3فراهم شد. پس از  یریادگیدر  لیرفع اشکال و تسه

شد.  دهیشاهد و مداخله، پس آزمون باپرسشنامه مذکور( مجدداً سنج

شده پس از  سیمباحث تدر عهاز مجمو یکاربرد فیتکل کیهر ماه 

سامانه )در بخش آزمون( قرار داده شد. هر  قیل از طرفص 4اتمام هر 

 نییدر زمان تع رانیبود و فراگ یانهیسؤال چهار گز 35آزمون به صورت 

و پس از  دادندیو به سؤاالت پاسخ م کردندیشده در آزمون شرکت م

و مدرس  ریفراگ تیواتمام هر آزمون نمره توسط سامانه ثبت و به ر

و  ییها جهت خودآزماآزمون نیابل ذکر است ا. البته قشدیرسانده م

داشت. آنان ن یینها یابیدر ارز یریبوده و تاث ریفراگ شتریب یریادگی

ادر ق رانیو فراگ شدیآزمون به محض ارسال توسط سامانه داده م جهینت

 نیمچن. هبشوندسؤاالت  حیو پاسخ صح یریادگیبودند متوجه اشکاالت 

 ریجلسه مباحثه و امکان بحث و تبادل نظر به صورت همزمان و غ

 زیبخش مباحثه سامانه ن قیهمگروهان و مدرس از طر ریهمزمان سا

 قیهمگروهان از طر ریسا ایقادر بودند با مدرس  رانی. فراگدیفراهم گرد

زمان  رر هد توانستندیم رانیفراگ بیترت نیارتباط برقرار کنند. بد امیپ

داشته و با استفاده از  یبودند به منابع دسترس لیکه ما یکانو هر م

 .ندیخود کمک نما یریادگیبه  یتعامل یهاو آزمون فیتکال
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آزمون، در دو گروه شاهدو مداخله، پس آزمون با  شیماه پس از پ 3

شد. قابل ذکر  دهی( مجدداً سنجCAIکنقو ) یمراقبت ییپرسشنامه توانا

منتخب گروه  یهابخش نمونه رییخروج ]تغ یارهایاست با توجه به مع

 یشاهد ومداخله، عدم استفاده از سامانه توسط گروه مداخله )درط

 4بار باشد([ در گروه مداخله  2به سامانه کمتر از  رودمداخله تعداد و

 شیپ در پر نمودن پرسشنامه ینفر از مطالعه خارج شدند )عدم همکار

 ی. جمع آورمینمونه نداشت زشیوپس آزمون( امااز گروه شاهد ر

و در گروه  یبه صورت حضورپرسشنامه پس آزمون در گروه شاهد 

پس  یاصول اخالق تی. جهت رعارفتسامانه انجام گ قیمداخله از طر

 شده پس از دادن نام نیتدو یکیالکترون یمحتوا یدوره آموزش انیاز پا
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 گروه نیا یگروه شاهد قرار داده شد و برا اریو رمز عبور در اخت یکاربر

تلگرام اجرا شد.  یبرنامه اجتماع قیآموزش استفاده از سامانه از طر زین

استفاده  32 راستیو SPSSنرم افزار  ازها داده لیو تحل هیجهت تجز

 ،یفیاز آمار توص هاافتهیو خالصه کردن  یشد. به منظور دسته بند

و  اریو انحراف مع نیانگیم ،یمطلق و نسب یفراوان عیجدول توز رینظ

 یآمار یهاو آزمون یبه اهداف پژوهش از آمار استنباط یابیجهت دست

ماه  5شد. مطالعه در مدت  ادهزوج و مستقل استف یو ت شریدو، ف یکا

 .(1تصویر ) )مهر تا اسفند( انجام شد 1274در سال 

 هاافتهی

نفر در گروه آزمون  20نفر در گروه شاهد و  45نمونه منتخب،  25 از

 1جدول مطالعه، طبق  نیو ارسال نمودند. در ا لیها را تکمپرسشنامه

 یرهایمتغ یپژوهش در دو گروه مداخله و شاهد، از نظر تمام یواحدها

 .همگن بودند ،یشناخت تیجمع

( نشان داد 3جدول مستقل ) یت یآزمون آمار حاصل از جهینت

از  شیدو گروه مورد مطالعه، پ یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نیب

 ازیوجود دارد. لذا دو گروه از نظر امت یدار یمعن یمداخله اختالف آمار

 ی. از طرف(P ،15.575 =5t=  /551همگن نبودند ) یمراقبت ییتوانا

 ییتوانا ازیامت نیانگیم نی( نشان داد ب3 جدولزوج ) یت یآمارآزمون 

 یدار یمعن یقبل و بعد از مطالعه اختالف آمار اهدشگروه  یمراقبت

از  پس اهدشگروه  یمراقبت ییتوانا ازیدر امت یرییوجود ندارد. لذا تغ

 زوج یت یآمار نیهمچن. (P ،1.25 =5t=  /195مطالعه مشاهده نشد )

 اهدشگروه  یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نی( نشان داد ب3جدول )

 یرییوجود ندارد. لذا تغ یدار یمعن یقبل و بعد از مطالعه اختالف آمار

 /591پس از مطالعه مشاهده نشد ) اهدشگروه  یمراقبت ییتوانا ازیدر امت

 =P ،1.25 =5t)جدول زوج ) یت یآمار نحاصل از آزمو جهیعالوه نت. ب

ل و گروه مداخله قب یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نی( نشان داد ب3

وجود دارد و نشان دهنده  یدار یمعن یبعد از مداخله اختالف آمار

پس از مداخله در گروه مداخله  یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم شیافزا

 . (P ،2.727 =5t < /551باشد )یم

 

 دوگروه مداخله و کنترل کیبه تفک یفرد اتیخصوص یمورد پژوهش بر حسب برخ یواحدها یفراوان عیتوز :1 جدول

 n P=  33گروه مداخله، %،  n=  44گروه کنترل، %،  متغیر

 245/5   سن

  3/33 5/33 25زیر 

25-25 5/33 0/25  

45-25 5/19 9/10  

45-45 39.5 35  

  5.0 15 45باالتر از 

 352/5   وضعیت تاهل

  22.7 53.5 مجرد

  01.1 49.5 متاهل

 255/5   میزان تحصیالت

  07.4 93.5 کارشناسی

  25.0 39.5 کارشناسی ارشد

    سمت

  74.4 75 پرستاری

  5.0 5 سرپرستار

 5052/5   ، سالسابقه کار در نوزادان

2-1  12.0 9.5  

0-4  35 33.5  

  95 01.1  0باالتر از 

 1   شرکت در دوره نوزادان

  20.1 25 بله

  02.7 05 خیر

 5.5052   ، سالسابقه کار در پرستاری

2-1  12.0 9.5  

0-4  35 33.5  

  95 01.1  0باالتر از 
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 مورد مطالعه در دو گروه یواحدها یمراقبت ییتوانا ازیامت یمطلق و نسب یفراوان عیتوز :2 جدول

 آزمون تی زوجی انحراف معیار ±بعد، میانگین  انحراف معیار ±قبل، میانگین  

 P ،1.25 =5t=  /591 37/14 ± 52/103 73/14 ± 93/105 شاهد

 P ،2.727 =5t < /551 23/15 ± 35/334 22/13 ± 52/355 مداخله

  P ،15.75 =5t 551/  =P ،31.34 =5t=  /551 آزمون تی مستقل

 

( نشان 3مستقل )مطابق جدول  یت یحاصل از آزمون آمار جهینت تاینها

 دو گروه مورد مطالعه، پس یمراقبت ییتوانا ازیامت نیانگیم نیب دهدیم

 گروه یمراقبت ییوجود دارد و توانا یدار یمعن یاز مداخله، اختالف آمار

 داهشنسبت به گروه  یبرنامه آموزش مجاز یمداخله پس از اجرا

 ازیامت نیانگیم سهی. )مقا(P ،31.34 =5t=  /551داشته است ) شیاافز

بعد از مداخله نشان داد که  نیدر دو گروه قبل و همچن یمراقبت ییتوانا

 هسیگروه شاهد است و مقا شترازیمذکور در گروه مداخله ب نیانگیم

در  نیمذکور قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد و همچن یهانیانگیم

اهد در گروه ش نیانگیم رییتغ یدار بوده است ول یمعن زیگروه مداخله ن

 یبتمراق ییتوانا راتییتغ گریعکس گروه مداخله بوده است. بعبارت د

 ریدر گروه مداخله س کهیبوده است در حال یدر گروه شاهد کاهش

دو گروه الزم به  راتییداشته است و لذا آزمون تغ یشیافزا ای یصعود

 (.رسدینظر نم

 بحث

 شیبر افزا یبرنامه آموزش مجاز ریپژوهش حاضر، نشان دهنده تأث جینتا

 نیه بک دهدینشان م یآمار جی. نتاباشدیپرستاران م یمراقبت ییتوانا

دو گروه مورد مطالعه بعد از  یمراقبت ییتوانا نیانگیم ازیامت

گروه  یمراقبت ییوجود دارد و توانا یدار یمعن آماری اختالف˓مداخله

 اهدشنسبت به گروه  یبرنامه آموزش مجاز یپس از اجرا همداخل

د. نش دهید یرییکه در گروه کنترل تغ یداشته است در حال شیافزا

شده است که درادامه همسو با مطالعه حاضر انجام  یمطالعات مختلف

 :شودیبه آن پرداخته م

 کیدو روش آموزش الکترون ری، تأث1220و همکاران در سال  یذوالفقار

 انیدرس بهداشت مادر و کودک دانشجو یریادگیبر  یو سخنران

 یریگادی زانینشان داد که م هایبررس جیرا مطالعه کردند. نتا یپرستار

حال  نیمشابه بوده است. با ا گریکدیبا  کیو الکترون یدر دو روش سنت

و همکاران، اختالف  یالفقاروبرخالف پژوهش ذ شپژوه نیدر ا

نمرات دو گروه شاهد و مداخله وجود داشته است. به نظر  نیب یمعنادار

در گروه مداخله پژوهش ما  کیآموزش الکترون شتریب ریکه تأث رسدیم

 یبرا یت کافپرستاران و عدم وق شتریب یاحرفه یریدرگ لیبه دل

 انیدانشجو انیحال آن که در م است یمطالعه با استفاده از روش سنت

 یبرا یمرسوم بوده و آنان مشغله کمتر زین یاستفاده از روش سنت

دو روش مشابه بوده  نیا جینتا جهیروش دارند و در نت نیاستفاده از ا

در دو روش  یریادگیدر ارتباط با نحوه  انیاست. نظرات دانشجو

ز استفاده ا ییوانات» کینشان داد که در روش آموزش الکترون یآموزش

 یو در سخنران« روش نیاستقالل در استفاده از ا»و  «یروش آموزش

حال  نی. با ا(13)ارجح بودند  «زشیانگ»و  «یریادگیبر  یآموزش ریتأث»

 کیمعنادار آموزش الکترون یهمانند پژوهش ما اثربخش زیپژوهش ن نیا

 پرستاران را نشان داد. یتوانمند یو ارتقا یریادگیبر 

تحت  3555که توسط جانگ و همکاران در سال  گریمطالعه د در

 انیدانشجو ییو توانا یریادگیبر وب بر  یروش مبتن ریتأث"عنوان

 شانن˓انجام شد "نوار قلب ریجهت تفس یدر مقطع کارشناس یپرستار

بر وب در گروه مداخله بعد از آموزش نسبت به  مبتنی آموزش که داد

طالعه م نیدار نبوده است که ا یمعن جیو نتا تهنداش یرییتغ اهدشگروه 

 .(12)نداشته است  یبا مطالعه حاضر همخوان

 یاثربخش ینیبال ییکارآزما کی یط 1272و همکاران،  یعقوبی یبن

بر وب را بر سطوح  یبه روش مبتن ییپرتو نیآموزش اداره مصدوم

 ریتأث نزایها مکردند. آن یبررس یپرستار انیدانشجو یشناخت یریادگی

آموزش در سه سطح دانش، فهم و کاربرد را قبل و پس از آموزش را 

 نیانگیها نشان داد که مپژوهش آن یهاداده لیکردند. تحل یبررس

داشته است. در  یادیز یصعود رینمرات در مرحله پس آزمون س

طح س یپژوهش، گروه آموزش مجاز نیهمانند ا زین یعقوبی یپژوهش بن

آموزش  زیرا نشان داد. در پژوهش حاضر ن یریادگیاز بهبود  یمعنادار

س در مرحله پ یمراقبت ییتوانا تنمرا نیانگیم شیافزا ییتوانا یمجاز

 .(14)آزمون را داشته است 

بر  یو مبتن یمجاز یهاآموزش یکه اثربخش یاریبر مطالعات بس عالوه

، با 3552و همکاران در سال  Engum، مطالعه دهندیوب را نشان م

 یذارآموزش جاگ ستمیس وتریبر کامپ یو مبتن یدو روش سنت سهیمقا

ها بهبود آن جیقرار دادند. نتا یابیرا مورد ارز یکاتتر درون عروق

 وهیش یو مستندساز انیدانشجو تیرضا ،یشناخت ییدر توانا یمعنادار

ان داد. نش یوتریساز کامپ هیرا نسبت به گروه شب یکار در گروه سنت

 لیپژوهش است که به نظر به دل نیحاصل از ا جیخالف نتا جینتا نیا

 یهاآموزش مهارت یبرا یوتریساز کامپ هیشب یبودن فضا یکمتر تجرب

 یهامهارت شیافزا یبرا یاز تجارب عمل انیجوبوده است و دانش ینیبال

پژوهش  نینمودند؛ حال آن که در ا یشتریخود استقبال ب ینیبال

 افتهی ارتقا یآموزش مجازکارکنان با استفاده از برنامه  یمراقبت ییتوانا

 یها براتوسط آن یمجاز یبرنامه آموزش نیمهارت توسط ا نیاست و ا

 یآرادیها و مهارت آن یتنها در ارتقا نامه،بر نیبار کسب نشده و ا نیاول

 .(15)نموده است  فایاز قبل کسب شده، نقش ا یهامهارت

همراه  ییهاتیبا محدود زیها، مطالعه حاضر نپژوهش ریهمانند سا اما

با روش  ییو آشنا یهیجلسه توج یبود، مانند: عدم امکان برگزار

شرکت کنندگان در گروه مداخله به  یتمام یامانه برااستفاده از س

ها، مداوم و عالقه شرکت کننده یهایریگیپ زانیم ،یصورت حضور

آنها، عدم  یمنابع موجود و تجارب کار ریبه سا هاآن یدسترس نیهمچن

 قیشده از طر نییتع خیها در تارو ارسال پرسشنامه و آزمون لیتکم

، هاتیمحدود نیاشکال در استفاده از سامانه. جهت رفع ا لیسامانه به دل

 رشتیتعامل ب یو جهت برقرا یهیواحدها از جلسه توج نیمسوول یبرا

 امکیدر آنان از تلگرام، تلفن و پ زهیانگ جادیاو  یراهبر ران،یبا فراگ

استفاده شد و آموزش گام به گام جهت آنان به کار گرفته شد و مدت 
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شده و از آنان خواسته شد  دتمدی ˓فیها و تکالنامهزمان ارسال پرسش

فرصت  نیشده در اول نییتع خیدر صورت عدم امکان ارسال در تار

است در تمام مراحل از اصل اعتماد  کرپرسشنامه ارسال شود. الزم به ذ

 استفاده شد.

هفته( انجام شد.  2به مدت دو ماه ) یپژوهش حاضر آموزش مجاز در

 لیبه دل شتریمشابه، از مدت زمان ب یهادر پژوهش شودیم شنهادیپ

 نیدر ا یاچند رسانه اتیپرستاران استفاده شود. محتو یمشغله کار

ار در کن شودیم هیمؤثر بود و توص ریفراگ زهیانگ جادیمطالعه جهت ا

)کنفرانس تحت وب( و تا حد امکان از  ناریوب از ییمحتوا نیچن

 زیفعال ن یریادگیو  شتریتعامل ب)برخط( جهت  نیآنال یهاآزمون

ها هو رشت یمباحث پرستار ریدر سا یآموزش وهیش نیاستفاده گردد و ا

 به کار گرفته شود.

 یریگ جهینت

از  یریادگیبه  ازین ،یانجام شده در علوم پزشک یهاشرفتیتوجه به پ با

دانش و مهارت در  یآن در ارتقا یریو به کارگ نینو یهاروش قیطر

اوم به صورت مد یریادگیمساله که  نیمراقبت از نوزاد و توجه به ا نهیزم

 یهاتیقابل ایها کسب مهارت یبرا یاساس ازین کیو در دسترس، 

 کیبه عنوان  یکیالکترون یریادگیدارد.  یادیز تیاست، اهم ینیبال

 در هر زمان و یریادگی یبه محتوا یامکان دسترس ریانعطاف پذ وهیش

ر، پژوهش حاض جیبه نتا تی. با عناسازدیپرستاران فراهم م یمکان را برا

گر پرستاران پژوهش یمراقبت ییتوانابر  یبرنامه آموزش مجاز ریکه تأث

 ای نیگزیبه عنوان جا یاز روش آموزش مجاز استفادهمعتقد است که 

 یبازآموز یبرا یمناسب کردیرو تواندیم ،یسنت یهامکمل روش

د خواه ییها صرفه جو نهیدر وقت وهز جهیپرستاران شاغل باشد. در نت

 شد.

 سپاسگزاری

دانشکده  یمراتب تشکر خود را از معاونت محترم پژوهش پژوهشگران

 تهران که یدانشگاه علوم پزشک یو دانشکده مجاز ییماما یپرستار

ساختند،  سریپژوهش را م نیاز انجام ا ییو اجرا یمال یبانیپشت

 یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیهمکاران محترم ب نیهمچن

.ندینمایداشتند، اعالم م مانهیصم یطرح همکار نیتهران که در ا
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