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پرستاران  يروانشناخت يبر توانمند يمجاز يبر فضا يآموزش مبتن ريتأث
  نوزادان ژهيو يسطح دوم مراقبت
  

  *زاده نيزهره حس ،عباس مهران ،يذوالفقار ترايم ،يدفاطميس مهينع ور،يكد حهيمل
  

 

  چكيده
 يرا در طول زندگ ازيمورد ن يدانش تخصص ديبا يفيماهرانه و ك يها نوزادان جهت ارائه مراقبت ژهيو يها پرستاران بخشمقدمه: 

پرستاران  يروانشناخت يبر توانمند يمجاز يضابر ف يآموزش مبتن ريتأث يپژوهش با هدف بررس نيخود كسب و حفظ كنند. ااي  حرفه
  انجام شد. 2نوزادان سطح  ژهيمراقبت و يها بخش
تحت پوشش  يها مارستانيب 2نوزادان سطح  ژهيمراقبت و يها نفر از پرستاران شاغل در بخش 80 يتجرب مهيمطالعه ن نيدر اها:  روش

 يشدند. سطح توانمند ميو شاهد تقس يبه دو گروه تجرب يبا استفاده از روش تصادف 1394در سال  تهران يدانشگاه علوم پزشك
دوره  انيپس از پا و ) در روز اول مطالعهSpreitzer( تزرياسپر يروانشناخت يتوانمند نامه پرسشپرستاران با استفاده از  ينشناختروا

 يسامانه نماد دانشكده مجاز يو بر رو ديگرد نينوزادان تدو ژهيسطح دو مراقبت و يآموزش يمحتوا يگروه تجرب درشد. گيري  اندازه
دو و  يكا شر،يف قيزوج، تست دق يت يآمار يها با استفاده از آزمون ها داده ليشد. تحل رائهتهران به مدت دو ماه ا يدانشگاه علوم پزشك

  مستقل صورت گرفت. يت
 اريو انحراف مع نيانگيسابقه كار در بخش نوزادان همگن بودند. مجز به  كيدموگراف يرهايپژوهش از نظر تمام متغ يواحدهانتايج: 

بعد از مطالعه به  و )84(از مجموع نمره 74/56±386/6 و 57/61±8/7 بيبه ترت قبل از مطالعه يگروه شاهد و تجرب توانمندينمره 
 يتوانمند ازيامت نيانگيم نيزوج و مستقل نشان داد، ب يت يآمار يها حاصل از آزمون جهنتي. بود 60/63±6/5 و 71/60±595/7 بيترت

 قبل و بعد از مداخله ي، گروه تجرب)≥001/0p( ، گروه شاهد قبل و بعد از مداخله)=006/0p( از مداخله شيدو گروه مطالعه پ يروانشناخت
)001/0p≤( وجود داشت.  يمعنادار ياختالف آمار  

پرستاران  يروانشناخت يتوانمند شيبر افزا يمجاز يبر فضا ياز مؤثر بودن آموزش مبتن يمطالعه حاك نيا يها افتهيگيري:  نتيجه
آموزش مداوم پرستاران  يها آن در برنامه يريبه كارگ ،يمجاز يآموزش فضا يايبه مزا تي. با عنااست 2نوزادان سطح  ژهيو يها بخش
  شود. مي هيتوص

  
  پرستار بخش نوزادان، آموزش ،يروانشناخت يتوانمند ،يمجاز يفضاهاي كليدي:  واژه

  115تا  102 ):11(17؛ 1397علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
  

                                                 
هاي ويژه  زاده، كارشناس ارشد پرستاري مراقبت زهره حسيننويسنده مسؤول:  *

دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.  ،نوزادان، دانشكده پرستاري مامايي
z_hossinzade@yahoo.com  

كودكان، بخش مراقبت ويژه نوزادان مركز طبي، دكتر مليحه كديور (استاد)، گروه 
دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.  ،دانشكده پزشكي

)kadivarm@tums.ac.ir دكتر نعيمه سيدفاطمي (استاد)، مركز تحقيقات ،(
دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.  ،مراقبتهاي پرستاري

)nseyedfatemi@yahoo.comا ذوالفقاري (استاديار)، دانشكده )؛ دكتر ميتر

  مقدمه
 يها ارائه مراقبت يبرا ينوزادان مكان ژهيبخش مراقبت و

                                                                              
مجازي، مركز تحقيقات پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. 

)zolfaghm@tums.ac.ir ؛ عباس مهران، مربي، گروه آمار، دانشكده پرستاري و(
دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.  ،مامايي

)mehranab2000@yahoo.com(  
  19/10/95، تاريخ پذيرش: 4/7/95، تاريخ اصالحيه: 11/5/95مقاله:  يخ دريافتتار
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درصد  3-5 ماًنوزادان است. عمو ژهيو شرفتهيپ يتيحما
دارند.  ازين شرفتهيپ يتيحما يها از نوزادان به مراقبت

 ژهيبخش مراقبت و ينگهدار نهيو هز هياول هيصرف سرما
 ياثر بخش نهيگزاف است و ممكن است هز ارينوزادان بس

خدمات  بندي در قالب طرح سطح آن كهباشد. مگر  هنداشت
خدمات به  بندي شود. سطح يريز برنامهناتال  يپر

در دسترس  ت،يفيك خدمات با نياست كه بهتراي  گونه
 يها تيحال به محدود نيو در ع رديقرار گ ازمندانين

 اينوزادان  ژهي). بخش و1توجه شود( ييو اجرا ياقتصاد
 انجام ياست كه در آن مراقبت از نوزادان يسطح دو مكان

رود مشكالت  مي بوده، اما انتظار ماريشود كه نسبتاً ب مي
 ايو در سطح دو برطرف شود و  يمدت كوتاه يآنها ط

به صورت اورژانس  يفوق تخصص سيبه سرو ازين
 2مراقبت در سطح  ي). به طور كل2وجود نداشته باشد(

 يمساو اي تر بيشبه نوزادان با وزن تولد  ديبا يمراقبت
 اي ينيجنهفته  32باالتر از  ينيگرم و سن جن 1500
درمان شده در  يجد يها يمارياز ب يبا بهبود ينوزادان
 ستميمهم س ي). پرستاران، اعضا3محدود شود( 3سطح 

و  يآگاه ،هستند. دانش يدرمان يارائه خدمات بهداشت
 بهدر ارائه خدمت  يتواند نقش مهم مي مهارت آنان

  ).4(دينما فايا انيمددجو
 ازيدانش و مهارت خود ن يروزرسانپرستاران جهت به 

توانند با توجه  نمي آنان يبه آموزش مداوم دارند. از طرف
را به طور مداوم  يآموزش سنت خود يزندگ تيبه موقع

آموزش،  يسنت يها در مقابل روش. )5(ندينما افتيدر
آموزش قرار دارند كه در آن به فعال  نينو يها روش

 تأكيدان آن يو رشد همه ابعاد وجود رانيبودن فراگ
كارآمد،  يانسان يرويكه ن نيتوجه به ا با ).6شود( مي

 يها سازمان نسبت به سازمان كي يشاخص عمده برتر
كارآمد در عرصه  يانسان يرويبر ن تأكيداست  گريد

كه  يبهداشت و درمان و توجه به خدمات پرستار
رو  زياست ن يبهداشت يها نهياز هز يمين باًيتقر مسؤول
هر  داريپا يرقابت تيزتنها م نيبنابرا .)7است( شيبه افزا

 يافراد آن و نقش تمام ،يسازمان از جمله مراكز درمان
 قيامر از طر نيكه ا است سازمان تيآنان در موفق

 ). توماس و ولتهوس8است( سريكاركنان م يتوانمند
)Thomas & Velthuse بار  نياول يبرا 1990) در سال

 ي). توانمند7را مطرح كردند( يروانشناخت يبحث توانمند
كاركنان  ياساس يشخص يبه عنوان باورها يروانشناخت

 فيدارند تعر يكه در سازمان استخدام يدر مورد نقش
 ،يدارمعنا ،يبعد خودمختار 4باورها در  نيشده است. ا

  ).9شده اند( يده سازمان ريو تأث يستگيشا
احساس انتخاب در اجرا  ي تجربه يبه معنا يخودمختار

مربوط به خود  يها تيشخص به فعال دنيو نظام بخش
شوند  ريدرگ يبا اجبار در كاراين كه  ياست. افراد به جا

دست از آن بكشند، خود داوطلبانه و آگاهانه در  اي
كنند در كار  مي شوند و احساس مي ريدرگ شيخو فيوظا

  ).10حق انتخاب دارند(
 جاديا يحس پاداش درون فرد كي:در افراد يمعنادار

دهد كه  مي به آنها يشخص تيحس كمال و هو كيكند  مي
 يآنها را برا زهيبه افراد شده و انگ دنيبخش رويباعث ن

  ).11كند( مي تر بيشهرچه بهتر انجام دادن امور 
 ييبه توانا نانيداشتن اعتماد و اطم يبه معنا يستگيشا
  ). 9است( يكار يها تيمسؤولانجام  يبرا يفرد
احساس مؤثر بودن عبارت است از اعتقادات فرد  :ريتأث

 شيها ييمقطع مشخص از زمان در مورد توانا كيدر 
  ).10جهت مطلوب( ردرييتغ جاديا يبرا

 ليگسترده از قب يارتباط يها با ظهور شبكه امروزه
و  است شده جاديا يآموزش يها تحول در روش نترنت،يا
از  يعيوس فيامكان را فراهم كرده است تا بتوان ط نيا

علم را در نقاط مختلف و از فواصل دور و  ندگانيجو
نوع  نيدرآورد. در ا يتحت پوشش شبكه آموزش كينزد

 يكيخدمات الكترون قياز طر يآموزش يآموزش محتوا
 يآموزش مبتن اي يكي). آموزش الكترون12شود( مي ارائه

آنها  نيتر مهمدارد كه امروزه  يانواع مختلف يبر تكنولوژ
 قيفشرده و آموزش از طر يها آموزش با استفاده از لوح
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بر اساس وب با استفاده از  يريادگي). 13است( وب
 اديران در فهم و به يتواند به فراگ مي يتعامل يها جنبه

  ).14آنها را باال ببرد( زهيماندن دانش كمك كند و انگ
در  يآموزش پرستار يها از روش يكيدر حال حاضر  

 يمجاز يبر فضا ياز كشورها، آموزش مبتن ياريبس
همچون در  ييايداشتن مزا لينوع آموزش به دل نياست. ا

 لهيدسترس بودن آن در همه جا و همه زمان به وس
و  ديابزار مف كيبه  ليروش آموزش را تبد نينترنت، ايا

آموزش با جهت  يمدرسان پرستار يقابل اعتماد برا
 يبر فضا ي). در آموزش مبتن16و15(كند مي تيفيك

هستند.  يقابل به روزرسان يمطالب به راحت يمجاز
 يازياست و ن تر آسان اريبس يبه مطالب درس يدسترس

وجود ندارد. با  يآموزش ليو وسا نابعم يكيزيبه ارسال ف
آموزش با صرف  هيپرستاران، ارا يتوجه به حجم كار

باالتر  ييبدون انفكاك از محل خدمت و با كارا، تر كموقت 
امكان آموزش  يكياست. آموزش الكترون يضرور

آموزش  گريد تيكند. خصوص مي فراهم زيرا ن يخصوص
 شرفتيپ تسرع ميفراهم كردن امكان تنظ يكيالكترون
خود  يريادگيدانشجو متناسب با توان  يبرا يدرس

  . )13است(
جلسه كالس درس  كيآموزش به روش حضوري در 

در  رييادگيشده و الزام به  يمنجر به احساس خستگ
تواند منجر به  مي شده نييتع شيساعت مشخص و از پ

در  ريشود. استقالل فراگ رييادگيدر  ريمحدود شدن فراگ
 شيتواند منجر به افزا مي يآموزش روشاستفاده از 

را به همراه داشته  يمثبت امدهاييشده و پ ريفراگ تيرضا
با  ها است كه سازمان يضرور نيبنابرا ).17باشد(

 طيشرا ليو تعد يشناخت درست عوامل مؤثر بر توانمند
   ). 10آن تالش كنند( ياثربخش يدر ارتقا

توانند در جهت  ها مي كه سازمان ياز اقدامات يكي
 يها برنامه يپرسنل خود انجام دهند اجرا يتوانمند
 رانيدر كشور ااين كه ). با توجه به 7است( يآموزش

و  يكيآموزش الكترون نهيدر زم يمطالعه ثبت شده اندك

 ژهيپرستاران در امر مراقبت از مددجو به و يمجاز
آموزش در  تياز نوزاد وجود دارد و اهم يپرستار
 يسطح علم يمبرم به ارتقا ازيپرستاران، ن يتوانمند

 ژهيمراقبت و يها مراقبت در بخش تيفيپرستاران و ك
با هدف  يتيسا لينوزادان ما را بر آن داشت تا با تشك

مراقبت  يها پرستاران شاغل در بخش يآموزش تيحما
 ريتهران، تأث ينوزادان سطح دو دانشگاه علوم پزشك ژهيو

 يتوانمند زانيرا بر م يمجاز يبر فضا يآموزش مبتن
 2نوزادان سطح  ژهيپرستاران مراقبت و يروانشناخت
  .دهيمقرار  يمورد بررس

  
  ها روش

. جامعه مورد است يتجرب مهيمطالعه ن كيپژوهش  نيا
 سانسيپژوهش تمام پرستاران با مدرك ل نيمطالعه در ا

مراقبت نوزادان  يها و باالتر شاغل در بخش
تهران  يمنتخب دانشگاه علوم پزشك يها مارستانيب

  بودند. 
منتخب دانشگاه  يها مارستانيمراقبت نوزادان ب يها بخش

 -3 عصريول -2 يمركز طب -1شامل:  رانته يعلوم پزشك
بهارلو  -7 نضياييا -6 يبهرام -5 آرش -4جامع زنان 

در زمان انجام  ييبود. به منظور صرفه جو يعتيشر -8
 (به p0=5/0مطالعه) با انتخاب   شيطرح (عدم انجام پ

 يور برآورد حداكثر تعداد نمونه) در مورد توانمندظمن
 شيو انتظار افزا طياپرستاران واجد شر نيمطلوب در ب

 %95 نانياطم بيضر )α=05/0ابو انتخ p 1=95/0 تا آن
 زشير ينيب شي) و با پ%95(توان آزمون  β=05/0و 

در هر  طيپرستار واجد شرا n=40 ها از نمونه يبعض
 80 ها گروه مورد مطالعه قرار گرفت (مجموع كل نمونه

  نفر).
 ودر دسترس گيري  پژوهش با روش نمونه يواحدها 

مراقبت  يها بر هدف از پرستاران شاغل در بخش يمبتن
 7ورود به مطالعه را داشتند از  يارهاينوزادان كه مع

تهران انتخاب  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك مارستانيب
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 مارستانيانتخاب شد كه ب مارستانيب 8شدند. در ابتدا 
 4حذف شد  يبه همكار ليعدم تما ليبه دل يعتيشر
در گروه  مارستانيب 3گروه شاهد و  در مارستانيب

باشد كه گروه شاهد الزم به ذكر مي قرار گرفت. يتجرب
ورود به  يارهايمع هيچ آموزشي را دريافت ننمودند.

 يو كارشناس يپژوهش شامل دارا بودن مدرك كارشناس
 يها ماه سابقه كار در بخش 6ارشد، داشتن حداقل 

كردن از  يرويبه شركت در مطالعه و پ لينوزادان، تما
 به ليخروج شامل عدم تما يارهايو مع يپروتكل آموزش

ادامه مطالعه، خروج پرستار شاغل از بخش نوزادان به 
عدم استفاده از سامانه توسط گروه  ،ينسازما ليدل

 2 يبار ط 8از  تر كمبود (تعداد ورود به سامانه  يتجرب
در سامانه  ريماه مداخله)، قابل ذكر است تعداد ورود فراگ

دانشگاه  يدانشكده مجاز قيثبت شده و از طر ستميدر س
  شد. افتيتهران در يعلوم پزشك

 8لعه كه در ورود به مطا يارهايمع يپرسنل دارا آمار
تهران  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك مارستانيب

 ها مارستانيب يمشغول به كار بودند از دفاتر پرستار
گرفته شد. بر اساس تعداد پرسنل گروه هدف در هر 

 ييبه چهار گروه دوتا مارستانيب 8مجموع  مارستان،يب
گروه شاهد و  يشدند. مقرر شد كه قرعه اول برا ميتقس

اساس چهار  نيباشد كه بر ا يگروه تجرب يقرعه دوم برا
 يو بهارلو برا نضيايياجامع زنان،  عصر،يول مارستانيب

آرش، كودكان  ،يمركز طب يها مارستانيگروه شاهد و ب
انتخاب شدند. با  يگروه تجرب يبرا يعتيو شر يبهرام

به نامه  يمعرف ر،به مراكز مورد نظ يمراجعه حضور
مورد نظر  يها آموزش و بخش ،يپرستار است،يدفاتر ر

در مورد برنامه و اهداف پژوهش  حيارائه و ضمن توض
جهت انجام پژوهش كسب  مارستانيب نيمسؤولموافقت 

از  يكتبنامه  شامل كسب اجازه يشد. مالحظات اخالق
تهران با  ياخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشك تهيكم

، كسب IRCT، ثبت در سامانه 93/د/1304/130 هشمار
ارائه  ك،يپست الكترون قياجازه از سازنده ابزار از طر

منتخب،  يها مارستانيو كسب اجازه از ب يكتبنامه  يمعرف
پژوهش، شرح اهداف  يپژوهشگر به واحدها يمعرف
جهت  ها هكنند شركتاز  يكتبنامه  تيو كسب رضا قيتحق

 يواحدها هيدادن به كل ننايشركت در مطالعه، اطم
در مورد محرمانه ماندن اطالعات به دست آمده  يپژوهش

شركت داوطلبانه  ،ياصل رازدار تيدر مطالعه و رعا
 تيمورد پژوهش در مطالعه، گرفتن رضا يواحدها

تحت  يها گروه اريمطالعه در اخت جيآگاهانه، قراردادن نتا
 ارياخت رمطالعه، قراردادن اطالعات آموزش داده شده د

كار) انجام شد. الزم به ذكر  انيگروه شاهد (پس از پا
نوزادان شامل سطح  يكار در سطح مراقبت نياست كه ا

 يسطح دو و سطح سه توسط سه نفر با بررس ك،ي
مقاله مربوط به سطح  نيمتفاوت انجام شد و ا يرهايمتغ

  .است نوزادان يدوم مراقبت
با استناد به مراقبت نوزادان  2سطح  يآموزش يمحتوا
 يآموزش يها تيچاپ كتب معتبر، مقاالت و سا نيآخر

نوزادان  ژهيمراقبت و يتوسط كارشناس ارشد پرستار
نفر از  نيشده توسط چند هيته ي. سپس محتواديگرد هيته

. پس ديگرد تأييدمجرب و فوق تخصص نوزادان  دياسات
در  يمتخصص آموزش مجاز ظارتمحتوا با ن تأييداز 

 تيسا تهران، يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده مجاز
مراقبت  يها مختص آموزش پرستاران شاغل در بخش

 يشد و مطالب بر رو سازي آمادهو  ينوزادان طراح
 )namad.tums.ac.ir( نماد يسامانه آموزش مجاز

دوره تحت عنوان سطح دو برنامه  ني. اديگرد يبارگذار
در  يآموزش يمحتوا شد. گذاري ناماي  حرفه وزشآم

 ،يسخنران ،يآموزش لميعكس، ف ،يغالب متن نوشتار
 ييويديو ياز ارائه محتوا يمنابع، وادكست (نوع يمعرف

 يها نكي)، فالش، ليداريشن ليدر بستر وب)، پادكست (فا
آماده  يكاربرداي  نهيت چهارگزسؤاالو طرح  يآموزش

 دياسات ياز سخنران يآموزش يها لميف هيشد. جهت ته
مرتبط بهره گرفته شد. در هر درس  يها مجرب رشته

شد. در هر فصل  هيفهرست مطالب و اهداف مورد نظر ته
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 هيمذكور به صورت كامل و بر اساس غالب ته يمحتوا
توانست  مي گرفت و پرستار مي سامانه قرار يشده بر رو

و  ييدويو ،ينوشتار ليمربوطه را كه شامل فا يها ليفا
كند و مطالعه  افتيمربوط به هر فصل بود را در يصوت

با حضور  يكند. در تلگرام جهت پرستاران گروه تجرب
و مجدداً اهداف  ليتشك يگروه يمشاور آموزش مجاز

نحوه  پ،يكل قياز طر نيداده شد. همچن حيطرح توض
و نحوه كار با  يورود به سامانه نماد دانشكده مجاز

صورت مشكل در ورود شد كه در  دادهسامانه آموزش 
توانستند در  مي يابهام اي سؤالگونه هر ايبه سامانه 

در صورت عدم  ايو  نديمطرح نما يگروه رسانه مجاز
كه  مسأله نيا يخارج شوند. جهت بررساز گروه  ليتما
دفتر حضور  ر،يخ ايكند  مي پرستار از سامانه استفاده ايآ
محتوا  يشد. پس از بارگذار يطراح يكيالكترون ابيغ
به  ليكه تما طيواجد شرا يپرستاران گروه تجرب يبرا

و رمز عبور  يشركت در طرح داشتند، شناسه كاربر
افراد  نيا اريدر اخت يشد و به صورت اختصاص فيتعر

 يبرا يقرار گرفت. پس از ورود به سامانه صفحه شخص
طرح، نحوه  يشد كه شامل معرف مي پرستار باز

بود  اميآزمون و ارسال پ ف،يكالمنابع درس، ت ،يابيارزش
قابل  يها طرح، اهداف پژوهش و فصل يدر قسمت معرف
داوطلب قرار گرفت. در قسمت  اريمطالعه در اخت

 ها به آزمون يو نحوه دسترس يابينحوه ارزش ،يابيارزش
داده شد. در قسمت منابع درس  حيتوض ها نامه پرسشو 

 يبارگذارخ مشاهده مشخص يمحتوا با نه فصل با تار
پژوهش و در  يها نامه پرسش فيشد. در قسمت تكال

شد.  يشده بارگذار يطراح يها قسمت آزمون هم آزمون
استفاده شد  نامه پرسشاز دو  ها داده آوري جمعجهت 
بود  ها هكنند شركتاول فرم ثبت مشخصات  نامه پرسش
شده بود و توسط پرستاران  ليبخش تشك كيكه از 

 ت،يدر مورد سن، جنس يتسؤاالشامل  د؛يل گرديتكم
سابقه كار،  الت،يتأهل، تعداد فرزند، سمت، تحص تيوضع

 يسابقه كار در بخش نوزادان و گذراندن دوره آموزش

 ياطالعات مربوط به توانمند آوري جمعبود. جهت 
 يروانشناخت يتوانمند نامه پرسشاز  يروانشناخت

وانمندي ت نامه پرسش. د) استفاده شSpreitzer( تزرياسپر
بعد احساس  4روان شناختي اسپريتزر شامل بررسي 

- 9-1ت:سؤاال( يستگي)، شا10-5-2ت:سؤاالمعناداري (
ت: سؤاال( ي) و خودمختار11- 6-4ت: سؤاال)، تأثير (12
گويه و بر اساس  12 يدارا نامه پرسش. است )3-7-8

 اريسب اريليكرت تنظيم شده است (بساي  گزينه 7مقياس 
ندارم، موافقم،  يمخالفم، مخالفم، نظر اريمخالفم، بس

 زانيم نيتر كمموافقم  اريبس اريموافقم، بس اريبس
 ازيبا امت يتوانمند زانيم نيو باالتر 1 ازيبا امت يتوانمند

-84 نيشود. دامنه نمره كل قابل كسب ب مي نشان داده 7
 7تا 1 هاز ابعاد از نمر كي. دامنه نمرات در هر است 12

 21حد  نيباالتر 3 اسيحد در هر خرده مق نيتر كمو  است
احساس  دهنده نشانباالتر  ازي. و در هر بعد امتاست
احساس مؤثر بودن و با  تر، بيشبهتر، استقالل  يستگيشا

ابزار  ني). ا18(است ينمودن اهداف شغل يارزش تلق
كانادا،  ا،يالسنگاپور، انگلستان، استر يتاكنون در كشورها

به طور كامل ترجمه و مورد  هيو ترك نيپيليف ن،يچ
 50از  شيدر ب نامه پرسش نياستفاده قرار گرفته است. ا

مطالعه مختلف استفاده شده است و در همه موارد 
 زين راني). در ا19داشته است( ييباال ييايپا بيضر

 يروانشناخت يتوانمند نامه پرسشو همكاران  ياسكندر
. انددهيآن را سنج ييايو پا يينموده و روا سازي بوميرا 

و  %92برابر با  نامه پرسشكل  يشاخص اعتبار محتوا برا
بعد  %83(  %86كل ابزار  يكرونباخ برا يآلفا بيضر

 %76بعد استقالل و  %87 ،يستگيبعد شا %91 ،يمعنادار
  ).20) به دست آمد(يرگذاريبعد تأث
 شيپ Spreitzer يروانشناخت يتوانمند نامه پرسش

گروه شاهد قرار  اريدر اخت يآزمون به صورت حضور
شد. افراد گروه  آوري جمعهفته  كيگرفت و پس از 

سامانه نماد  قيمذكور را از طر نامه پرسشهم  يتجرب
 شده نييتع خيكردند و پس از اتمام تار افتيدر
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دوره امكان  ني. در انندتوانستند محتوا را مشاهده ك مي
 نام برده ريپژوهش (كه فراگگان در كنند شركتتعامل 

 ايو  غاميگذاشتن پ قيدوره از طر ديشدند) با اسات مي
ت در قسمت پرسش و پاسخ و ارسال سؤاالمطرح كردن 

در  يكيكوتاه و پست الكترون اميتلفن، پ قياز طر ايو  اميپ
مراجعه  دفعاتطول مدت آموزش فراهم شده بود. تعداد 

بود. امكان  يابيقابل ارز يبه هر درس به صورت كل
فراهم شده بود. ارائه  ينترنتيآزمون به صورت ا يبرگزار

فصل  كيبه صورت هر هفته  جيبه تدر يمطالب آموزش
پرستاران  اريبر اساس حجم و اهداف مورد نظر در اخت

شد  مي همزمان ارائه ريقرار داده شد. مطالب به صورت غ
 زتوانستند در هر ساعت از شبانه رو مي و پرستاران

وارد سامانه شوند.  ياستفاده از مطالب آموزش يبرا
در  يدوره آموزش يبعد از ارائه تا انتها يمطالب آموزش

اي  نهيچهارگز يسؤال 20دسترس بودند. دو آزمون 
فصل اول و  5 انيشد كه آزمون اول پس از پا يطراح

 رانيفراگ اريدر اخت يفصل بعد 4 مآزمون دوم بعد از اتما
داده شد كه نمره كسب شده از  حيقرار داده شد و توض

در  يريو تأث است رانيفراگ يابيآزمون جهت خودارز نيا
به  ييآنها نخواهد داشت. بعد از پاسخگو يينها يابيارز

شد و  مي داده شينما ها ت، نمره كسب شده به آنسؤاال
 اريتلگرام دراخت يمجاز يفضا قياز طر حيصحنامه  پاسخ

فصل  كين قرار گرفت. به مدت دو ماه هر هفته پرستارا
 يمربوط به آن بود بر رو يها مجموعه ريكه شامل ز

بود:  نيعناو نيمحتوا شامل ا. قابل مشاهده بود تيسا
 يينوزاد، شناسا اءيبهداشت دست، اح ،بندي سطح فيتعار

 ،يدرمان ژنيندها شامل اكسيفرآ تيرينوزاد بد حال، مد
 هيتغذ ،يدرمان عيقند خون، ما ميدرجه حرارت، تنظ ميتنظ

شامل رشد و  يتكامل يتيحما يها مادر، مراقبت ريبا ش

مراقبت  ،يماساژ درمان ،يتكامل كرديتكامل در نوزاد با رو
 يها جريمراقبت امن و منسجم همه جانبه، پروس ،يآغوش

 انيشر يريخونگ ملشا يدر سطح دوم مراقبت جيرا
مثانه،  ونيراسيمثانه، آسپ ونيزاسيكاتتر ،يگلوكومتر

 ،يبازدم يبا فشار مثبت انتها هيخون، تهو ضيتعو
شامل  يقابل درمان در سطح دوم مراقبت يها يماريب
 ،هنگام ريتشنج، مراقبت از نوزاد نارس د س،يسپس كتر،يا

  .يمستند ساز
تلگرام  يمجاز يشده در فضا لياستفاده از گروه تشك با

آزمون و اخبار  يمطالب، زمان برگزار يروزرسانزمان ب
شد. پس از اتمام  رساني اطالعمربوط به پرستاران 

 نامه پرسشآزمون دوم  يو برگزار يآموزش يمحتوا
سامانه  قياز طر يگروه تجرب اريپس آزمون در اخت

پرستاران  اريدر اخت يو به صورت حضور يآموزش
 ها نامه پرسشه هفت كيگروه شاهد قرار داده شد. پس از 

گروه  ينفر برا 35( شد كه همان تعداد پرستار آوري جمع
كه از ابتدا وارد  )يگروه تجرب ينفر برا 35شاهد و 

 تيكردند. جهت رعا ليرا تكم ها نامه پرسشمطالعه شدند 
 يو برگزار يوزشبعد از اتمام دوره آم ياصول اخالق

سطح  يآموزش يبه محتوا يآزمون دوم امكان دسترس
گروه شاهد فراهم شد. بعد از اتمام  يبرا يدوم مراقبت

شده با استفاده از  آوري جمع يها داده ،گيري نمونه
  قرار گرفت. ليو تحل هيمورد تجز SPSS-23 افزار نرم

 اراز آم ها افتهيو خالصه كردن  بندي به منظور دسته
 ،يمطلق و نسب يفراوان عيجدول توز رينظ ،يفيتوص

به اهداف  يابيو جهت دست اريو انحراف مع نيانگيم
 ،دو يكا يآمار يها و آزمون يپژوهش از آمار استنباط

  زوج و مستقل استفاده شد. يو ت شريف
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  دياگرام انجام كار:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتايج
نفر در  35نفر در گروه شاهد و  35نمونه منتخب،  80از 

و ارسال نمودند. با  ليرا تكم ها نامه پرسش يگروه تجرب

نفر از مطالعه  5خروج در هر گروه  يارهايتوجه به مع
 نامه پرسشنفر در پر نمودن  5 يخارج شدند (عدم همكار

نفر در  3 يآزمون از گروه شاهد و عدم همكار شيپ

 دگروه شاهنفر در  40بيمارستان و 4 تجربي نفر در گروه 40بيمارستان و3

بدونتكميل پرسشنامه دوماه بعد از مطالعه
 هيچ گونه مداخله ايي

 دسترسي به سامانه و دريافت محتواي آموزشي

 هاانتخاب تصادفي بيمارستان

 گروهتعيينجهتشرايطواجدبيمارستان 8 انتخاب

 شاهد و تجربي

 توانمندينامه پرسش طريق از ن آزمو پيش
 از مطالعه اول روز اسپريتزر روانشناختي

 سايت طريق

 توانمندينامه پرسش ازطريق آزمون پيش

 به مطالعه روزاول اسپريتزر روانشناختي

 حضوري صورت

 مداخله از بعد ماه دونامه پرسش تكميل

در هر دو گروه و تجزيه و تحليل با استفاده  هاجمع آوري داده
 spss 23نرم افزاز  ي آماري وهاازآزمون

نفرحجم نمونه80تعيين
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نفر از  2آزمون و خارج شدن  شيپ نامه پرسشپركردن 
 يمطالعه، واحدها نيدوره ). در ا يدر ط يگروه تجرب

 يو شاهد، از نظر تمام يپژوهش در دو گروه تجرب
در  يسابقه كار پرستار استثنايبه  كيدموگراف يها ريمتغ

 يآزمون آمار جهيبخش مراقبت نوزادان همگن بودند. نت
نشان داد سابقه كار در بخش مراقبت نوزادان  شريف قيدق

دو  نيتر بود. بنابرا نييپا معناداربطور  يدر گروه تجرب
نوزادان همگن نبودند. در گروه از نظر سابقه كار در بخش 

مورد مطالعه سابقه  ياز واحدها يمياز ن شيگروه شاهد ب
نسبت در گروه  نيكه ا يسال داشتند در حال 6 يكار باال
  .)1جدول (چهارم بود كياز  تر كم يتجرب

  
  و شاهد يگروه تجرب دو كيبه تفك يفرد اتيخصوص يمورد پژوهش بر حسب برخ يواحدها يفراوان عي: توز1 جدول

 N= P 35گروه شاهد  =35Nگروه تجربي  متغير

 سن
  سال 30تر از  كم
35 -30  
40 -35  
45 -40  

  سال 45باالي 

 
9 )7/25٪(  

14 )40٪(  
9 )7/25٪(  
2 )7/5٪(  
1 )9/2٪(  

 

10 )6/28٪(  
10 )6/28٪(  
6 )1/17٪(  
8 )8/22٪(  
1 )9/2٪(  

  
  
447/0  

  وضعيت تأهل
  مجرد
 متأهل

 
8 )9/22٪(  
27)1/77٪( 

  
7 )20٪(  
28 )80٪(  

 
771/0   

  سطح تحصيالت
  كارشناسي

  كارشناسي ارشد

 
33 )3/94٪(  
2)7/5٪( 

  
34 )1/97٪(  
1 )9/2٪(  

 
1   

 سمت
  پرستار

 سرپرستار

 
34 )1/97٪(  
1)9/2٪( 

  
33 )3/94٪(  
2 )7/5٪(  

  
1  

 سابقه كار پرستاري

  سال 1- 3
  سال 4- 6

  سال6باالتر از

 
1 )9/2٪(  
5 )2/14٪(  
29)9/82٪( 

  
3 )6/8٪(  
5 )2/14٪(  
27 )2/77٪(  

  
731/0  

  سابقه كار در بخش نوزادان
  تر از يك سال كم
  سال 1- 3
  سال 4- 6

  سال6باالتر از

 
1 )9/2٪(  
11 )4/31٪(  
15 )9/42٪(  
8)8/22٪( 

  
3 )6/8٪(  
7 )20٪(  
7 )20٪(  
16 )4/51٪(  

  
  
028/0 

 وضعيت استخدام
  رسمي
  پيماني

  قراردادي
 طرحي

 
26 )3/74٪(  
4 )4/11٪(  
3 )6/8٪(  
2)7/5٪( 

  
29 )8/82٪(  
3 )6/8٪(  
1 )9/2٪(  
2 )7/5٪(  

  
 8/0 

 NICUداشتن مدرك دوره آموزشي 
  بله
 خير

 
18 )4/51٪(  
17)6/48٪( 

  
16 )7/45٪(  
19 )3/54٪(  

  
 632/0 
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 نيمستقل نشان داد ب يت يحاصل از آزمون آمار جهينت
دو گروه مورد  يروانشناخت يتوانمند ازيامت نيانگيم

وجود  معنادار ياز مداخله اختالف آمار شيمطالعه، پ
 يتوانمند نيانگيكار و قبل از مداخله م يداشت. در ابتدا

بوده  ياز گروه تجرب تر بيشگروه شاهد  يروانشناخت
شان داد زوج ن يت يحاصل از آزمون آمار جهينت. است 

گروه شاهد قبل  يروانشناخت يتوانمند ازيامت نيانگيم نيب
وجود دارد. با  يمعنادار يو بعد از مطالعه اختالف آمار

قبل و بعد مشخص شد كه دو ماه  يها نيانگيم سهيمقا
از  تر كمگروه شاهد  يروانشناخت يتوانمند نيانگيبعد م

  ).2( جدول  تقبل بوده اس
 نيزوج نشان داد ب يت يحاصل از آزمون آمار جهينت

قبل و  يگروه تجرب يروانشناخت يتوانمند ازيامت نيانگيم
وجود دارد و  يمعنادار يبعد از مداخله اختالف آمار

 يروانشناخت يتوانمند ازيامت نيانگيم شيافزا دهنده نشان
  .)2بود( جدول  يپس از مداخله در گروه تجرب

 گنيانيم نيمستقل نشان داد ب يحاصل از آزمون ت جهينت
دو گروه مورد مطالعه، پس  يروانشناخت يتوانمند ازيامت

وجود ندارد. با توجه  يمعنادار ياز مداخله، اختالف آمار
قبل از مداخله در  يروانشناخت يتوانمند نيانگيماين كه به 

بوده است مداخله ما توانسته است  تر بيشگروه شاهد 
را باال برده و به حد گروه شاهد گروه مداخله  نيانگيم

  ). 2برساند( جدول 

  
  مورد مطالعه در دو گروه قبل و بعد از مداخله يواحدها يروانشناخت ينمرات توانمند نيانگيم سهيمقا: 2 جدول

  مرحله
  مستقل در دو گروه tنتيجه آزمون   تجربي  شاهد

  ميانگين و انحراف معيار  ميانگين و انحراف معيار
  =t= 006/0 p ,834/2  386/6±74/56  8/7±57/61  پيش آزمون
  =t=075/0 p ,-809/1  6/5±60/63 595/7±71/60  پس آزمون

    =t=001/0< p=  575/9-, t= 001/0< p ,560/5  زوج tنتيجه آزمون 
  

  بحث
پژوهش حاضر، با هدف بررسي تأثير آموزش مبتني بر 
فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختي پرستاران سطح 
دوم مراقبتي ويژه نوزادان انجام گرديده است. در مجموع 
سطح توانمندي روانشناختي قبل از مداخله در سطح 
پاييني قرار داشت و اين امر دور از انتظار نبود و نياز به 

كرد. ميانگين توانمندي  مي تأييدين زمينه را آموزش در ا
از  تر بيشروانشناختي گروه شاهد قبل از شروع مداخله 

بود. بعد از دو ماه مداخله ميانگين توانمندي  گروه تجربي
شد. نتيجه حاصل از  تر كمروانشناختي گروه شاهد 

ين امتياز توانمندي گآزمون تي مستقل نشان داد بين ميان
و گروه مورد مطالعه، پس از مداخله، روانشناختي د
اين كه  به توجه ي وجود ندارد. بامعناداراختالف آماري 

 گروه در مداخله از قبل روانشناختي توانمندي ميانگين
 ميانگين است توانسته ما مداخله است بوده تر بيش شاهد
  برساند. شاهد گروه حد به و برده باال تجربي را گروه
يي ها اين پژوهش در راستاي پژوهشي حاصل از ها يافته

ي ها هستند كه تأثير آموزش الكترونيكي را بر گروه
كه شيوه اند  مختلف در جامعه بررسي كرده و بيان داشته

ي نوين آموزشي ها آموزش الكترونيكي يكي از روش
ي ها يافته تأييداست كه داراي مزاياي فراواني است. در 

 با 1390 سال رهمكاران كه د و نصيري فوق مطالعه
 توانمندسازي و الكترونيكي آموزش ميان رابطه " عنوان
 .انجام شد "فامنين شهرستان متوسطه دوره معلمان

 الكترونيكي آموزش از تر بيش معلمان هرچه كه نشان داد
 بخت نيك ). در مطالعه21هستند( توانمندتر نمايند استفاده

 تأثير " عنوان با 1391سال  در كه همكاران با نصرآبادي
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 توانمندي احساس بر خدمت ضمن مجازي آموزش
 شهر ابتدايي معلمان خودكارآمدي و روانشناختي

 روانشناختي توانمندي كه شد ديده شد انجام "اصفهان
 كرد پيدا افزايش مجازي دوره اتمام از پس مداخله گروه
). در مطالعه 22داشت( يخوان هم حاضر مطالعه با كه

تحت  2013) و همكاران كه در سال Shresthaشرستا (
تأثير مداخله آموزشي بر دانش و عمكرد "عنوان 

انجام شد  "پرستاران در امر مراقبت از نوزاد در كاتماندو
ديده شد كه مداخله آموزشي باعث بهبود دانش و عملكرد 

. كاراهوكا )23(پرستاران در امر مراقبت از نوزاد شد
)(Karahoca  اي  مطالعه 2010كه در سال و همكاران

بررسي تأثير يادگيري مبتني بر وب بر  "تحت عنوان
ي كامپيوتري دانش ها انگيزه و پيشرفت تحصيلي در دوره

انجام دادند به اين نتيجه رسيدند  "آموزان دوره ابتدايي
كه روش مبتني بر وب باعث افزايش پيشرفت تحصيلي 

مطالعه بلوم فيلد  )24(شود مي آموزان دانش
)Bloomifield تحت عنوان  2010) و همكاران در سال
تاثير آموزش الكترونيكي (با ابزار مولتي مديا) بر مهارت "

انجام شد. در اين  "شستشوي دست در كاركنان درماني
مطالعه نيز ميزان مهارت و توانمندي كاركنان در گروه 

ودند در تجربي كه دريافت كننده آموزش الكترونيكي ب
مقايسه با گروه شاهد كه آموزشي دريافت نكرده بودند 

) و Bong. در مطالعه بونگ ()25(افزايش پيدا كرد.
نقش  "تحت عنوان  2001همكاران كه در سال 

گويي عملكرد خودكارآمدي و اهميت تكليف در پيش
دانشجويان و نيز تصميم آنها براي ثبت نام در دوره 

پرستاري فوايد يادگيري انجام شد، مدرسين  "آتي
ي ها الكترونيكي را احساس توانمندي و افزايش مهارت

. نتايج اين مطالعات )26(عملي در دانشجويان ذكر كردند
  ي دارد.خوان هممذكور با مطالعه حاضر 

مطالعاتي نيز بر خالف نتايج بررسي حاضر به دست آمد 
 كه تأثير آموزش نوين را رد كردند. از جمله مطالعه

 " عنوان تحت 1389 سال در كه همكاران و زايي ستينا

 مدت كوتاه آموزشي يها دوره تأثير مقايسه بررسي
 روانشناختي توانمندسازي بر حضوري غير و حضوري
 دوره كه شد ديده شد انجام روز سه مدت به "كاركنان
 آموزشي دوره به نسبت حضوري مدت كوتاه آموزشي

 روانشناختي توانمندي در حضوري غير مدت كوتاه
. مطالعه ذوالفقاري و همكاران كه در سال )10(بود مؤثرتر
مندي دانشجو و  بررسي رضايت" تحت عنوان 1388

علمي از آموزش تركيبي با آموزش  تأاعضاء هي
انجام شد تركيب آموزش حضوري با  "الكترونيكي

 تر بيشمندي  آموزش الكترونيكي را موجب رضايت
. مطالعه مقدسي )27(كند مي مدرسان قلمداددانشجويان و 

مقايسه سطح "با عنوان  1388و نوروززاده كه در سال 
دانش، نگرش و مهارت دانشجويان سال آخر دوره 

مند از  كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات بهره
نشان  "آموزش مجازي و سنتي در دانشگاه آزاد اسالمي

هارت دانشجويان داد كه بين سطوح دانش و نگرش و م
 . نتايج مطالعه جفريس)28(تفاوت معناداري وجود نداشت

)Jeffries با هدف مقايسه اثربخشي دو روش آموزش (
مقايسه  "تحت عنوان  2003سنتي و الكترونيك در سال 

نشان  "ليد نوار قلب 12دو متد آموزشي بر اجراي مهارت 
و داد كه هر دو گروه از روش آموزش خود راضي بودند 

تفاوت معنا داري از نظر انجام مهارت مورد نظر مشاهده 
نشد و هر دو روش ضمن ارتقاي دانش دانشجويان در 

. نتايج مطالعات )29(ارائه مهارت عملكرد يكسان داشتند
) و همكاران كه در سال Hugenholtz( هوگن هولتز

 در الكترونيكي آموزش اثربخشي "تحت عنوان  2008
انجام شد،  "شاغل  پزشك براي پزشكي مداوم آموزش

نشان داد كه هر دو روش بازآموزي الكترونيكي و سنتي 
در افزايش آگاهي فراگيران مؤثر بوده و بين آنها اختالف 

. مطالعه خاتوني و )30آماري معناداري وجود ندارد(
 دو تأثير مقايسه "تحت عنوان  1390همكاران كه در سال 

 ميزان بر سنتي آموزش و الكترونيكي آموزش روش
 آنفلوانزاي بيماري خصوص در پرستاران آگاهي
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انجام شد، نشان داد كه ميزان آگاهي پرستاران  "پرندگان
در هر دو گروه الكترونيكي و سنتي بعد از شركت در 
دوره مربوطه افزايش پيدا كرد و بازآموزي الكترونيكي 

  .)31(تأثير مثبت و مشابه با روش سنتي داشته است
 همكاريجلب مشكل  ه مشكالت پژوهش حاضر،از جمل

عدم آشنايي با طرح و  ،پرستاران به داليل عدم عالقه
نحوه ورود به سايت، عدم وجود زمان و وقت كافي، 

 مشكالت، در اين رفع جهت نداشتن سيستم رايانه بود كه
 واحد از. شد اقدام بخشي اعتبار قوانين راستاي

 امكان و پيگيري جهت مربوطه قوانين و اعتباربخشي
 و پرستاري دفاتر پشتيباني با پرستاران تر بيش حضور

براي مسوولين  .شد استفاده آموزشي سوپروايزرهاي
 تر بيشي تعامل رواحدها از جلسه توجيهي و جهت برقرا

با فراگيران، رهبري و ايجاد انگيزه در آنان از تلگرام، تلفن 
ت آنان به آموزش گام به گام جه استفاده شد و و پيامك

كار گرفته شد. شرايطي با همكاري دانشكده مجازي 
فراهم شد تا در هر ساعتي از شبانه روز كه فرصت 
داشتند به سامانه مراجعه كنند و محتواي آموزشي خود 

و تكاليف  ها نامه پرسشرا دريافت كنند. مدت زمان ارسال 
 انگيزه ايجاد و تر بيش همكاري جهت همچنين تمديد شد.

 ارائه دوره پايان در نوزادان بازآموزي دوره ارانپرست
 محدوديت ديگر، تفاوت روش آزمون دو گروه بود .گرديد

 ها نامه پرسشدر گروه شاهد اين كه كه با توجه به 
حضوري و در گروه تجربي از طريق سامانه ارائه شد، 
جهت جلوگيري از خطا در نتايج به هر دو گروه يك هفته 

شد. با  آوري جمع ها نامه پرسشفرصت داده شد سپس 
امكان داشت ميزان استفاده گروه مداخله اين كه توجه به 

از وب سايت آموزشي زمان مطالعه را طوالني كند. براي 

  تر حضور غياب الكترونيكي طراحي شد.كاهش آن دف
 8در پژوهش حاضر آموزش مجازي به مدت دو ماه (

ي مشابه، ها شود در پژوهش مي هفته) انجام شد. پيشنهاد
آموزش به پرستاران  همچنينشود.  تر بيشزمان مطالعه 

 بخش مراقبت نوزادان سطح دوم مراقبتي ارائه گرديد كه
درماني به كار گرفته شود. ي ها تواند جهت ساير رده مي

در پژوهش حاضر تنها آموزش مجازي ارائه شد و در 
 كار گرفته نشد، توصيهه گروه شاهد روش ديگري ب

 ها شود در مطالعات آتي با در نظر گرفتن محدوديت مي
  دو روش آموزشي مورد مقايسه قرار گيرند.

  
  گيري نتيجه

وزش با عنايت به نتايج پژوهش حاضر، استفاده از آم
مبتني بر فضاي مجازي در زمينه مراقبت از نوزاد، شيوه 
مناسب و در دسترسي است كه پرسنل شاغل در 

ي مراقبت ويژه نوزادان با توجه به حجم كاري و ها بخش
توانند  مي ي حضوري از آنها عدم امكان حضور در دوره

مند شوند و اطالعات خود  در زمينه مراقبت از نوزاد بهره
  نمايند.را به روز 

  
  قدرداني

پژوهشگران مراتب تشكر خود را از معاونت محترم 
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه پشتيباني مالي 

را  29882-176-02-94و اجرايي اين طرح با شماره 
ميسر ساخت و پرستاران بيمارستان هاي منتخب 
دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در اين طرح مشاركت و 

  نه داشتند، اعالم مي نمايند.همكاري صميما
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Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit 
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Abstract 
 
Introduction: Neonatal care unit nurses should acquire and maintain the necessary specialized knowledge 
for providing skillful and high quality care during their professional career. This study aimed to examine the 
impact of virtual-based education on nurses’ psychological empowerment in the level II neonatal care unit. 
Methods: This quasi- experimental study was carried out in 2015 on 80 nurses working in level II neonatal 
care units of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences; subjects were randomly assigned 
to two groups of intervention and control groups. The level of nurses’ psychological empowerment was 
measured using Spreitzer’s psychological empowerment questionnaire on the first day of study and after the 
course. For the intervention group, the educational content of level II neonatal cares was developed and 
presented on Namad System of the virtual faculty of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) for two 
months. Data were analyzed using paired t-test, Fisher’s exact test, chi-square and independent t-test. 
Results: The research units were homogeneous in all demographic variables except work experience in the 
neonatal unit. The respective mean scores and standard deviations of empowerment in the intervention and 
control groups were 61.57±7.8 and 56.74±6.386 (out of 84) before the intervention and 60.71±7.595 and 
63.60±5.6 after the intervention. The results of the independent t-test and paired t-test showed that there was 
a statistically significant difference in the mean scores of psychological empowerment of the two groups 
before the intervention (p=0.006), of the control group before and after the intervention (p≤0.001), and of 
the intervention group before and after the intervention (p≤0.001). 
Conclusion: The results indicated the effectiveness of virtual-based education on nurses’ psychological 
empowerment in level II neonatal care units. With regard to the benefits of virtual-based education, its 
application is recommended in continuing education programs for nurses.  
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