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Abstract
Introduction: Arterial blood gas interpretation is necessary to train nurses in intensive care units. The 
need to use modern educational methods to improve the knowledge of nurses with long-term durability is 
considered important. Regarding the importance of using technology in nursing education and the necessity of 
interpretation of arterial blood gas testing, this study was conducted to investigate the effect of arterial blood 
gas interpretation training on mobile phones on the knowledge of intensive care unit nurses.
Methods: This quasi-experimental study were performed on 114 critical care units nurses of three teaching 
hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences. 
The hospitals were randomized in three groups (application smartphone, lecture) and controls were allocated. 
Lecture group content and application smartphone packages was the same content. In the educational application 
group on mobile phones, educational content was designed as software in the Android environment. The app 
was installed on the mobile phones of nurses working in the intensive care unit, and they were asked to use 
it during the day. In the lecture group, the same content was presented in person in two sessions. The control 
group did not have any special training in this field during this period. The study tool was a questionnaire that 
included demographic data and researcher-made scale on the interpretation of blood gases. The questionnaires 
were completed before and 4 weeks after the training in groups. Data were analyzed by using SPSS software 
21 and descriptive and inferential statistical tests.
Results: The mean age of the samples was 28.91 ± 2. 12 and 1.66 ± 0.89 years of professional experience in 
intensive care unit. In two groups, after the intervention, the score obtained from the blood gas interpretation 
test was increased The difference between the mean test scores of the educational application group in mobile 
phone (77.46) and lecture (73.79) compared to the control group (54.57) was statistically significant (p <0.001). 
In other words, using application smartphone had significantly more effect on nurses' learning.
 In other words, using application smartphone had significantly more effect on nurses' learning.
Conclusions: Considering the results of this study indicating the positive effect of application smartphone 
learning on nurses' knowledge, Therefore, it is recommended as an alternative method or use other training 
supplements for teaching special cases such as blood gases interpretation in nursing. 
Keywords: Arterial Blood Gas, Education, Intensive Care Unit, Nurses, Smartphone application-based 
learning.
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چکیده 
مقدمــه: تفســیر نتایــج آزمایــش گازهــای خــون، از نیازهــای اساســی آموزشــی پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه اســت. ضــرورت 
ــا  ــا مانــدگاری طوالنــی مــدت، مهــم تلقــی مــی شــود. ب بهــره گیــری از روش هــای نویــن آموزشــی بــرای ارتقــا دانــش پرســتاران ب
توجــه بــه اهمیــت اســتفاده از فنــاوری در آمــوزش پرســتاری و ضــرورت تفســیر آزمایــش گازهــای خــون شــریانی، ایــن مطالعــه بــا هــدف 
بررســی تاثیــر آمــوزش تفســیر گازهــای خــون شــریانی از طریــق تلفــن همــراه  بــر دانــش پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه  انجــام 

شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی مــی باشــدکه بــر روی 114پرســتار شــاغل در بخــش هــای مراقبت ویژه ســه بیمارســتان 
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم انجــام شــد. بیمارســتان هــا بــه صــورت تصادفــی در دوگــروه آزمــون )اپلیکیشــن آموزشــی در تلفن 
همــراه، ســخنرانی( و کنتــرل تخصیــص یافتنــد. محتــوای آموزشــی در گــروه هــا یکســان بــود. درگــروه اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن 
همــراه محتــوای آموزشــی بصــورت نــرم افــزار در محیــط اندرویــد طراحــی شــد. برنامــه بــر روی تلفــن همــراه پرســتاران شــاغل در بخش 
هــای مراقبــت ویــژه نصــب، و از آنهــا خواســته شــد در طــول روز از آن اســتفاده نماینــد. در گــروه ســخنرانی همــان محتــوا در دو جلســه 
بــه صــورت حضــوری ارائــه شــد. گــروه کنتــرل آمــوزش خاصــی در ایــن زمینــه درطــی ایــن مــدت نداشــت. ابــزار مطالعــه، پرسشــنامه 
محقــق ســاخته کــه شــامل دو بخــش اطالعــات جمعیــت شــناختی و آزمــون بررســی میــزان دانــش در زمینــه تفســیر گازهــای خــون بود. 
پرسشــنامه هــا در گــروه هــا قبــل و 4 هفتــه پــس از اتمــام مداخلــه آموزشــی تکمیــل گردیــد. داده هــا بــا آزمــون هــای آمــاری توصیفــی 

و اســتنباطی بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 21 تحلیــل شــدند. 
یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد 91/12+28/2  ســال و میانگیــن ســابقه کار در بخــش هــای ویــژه  0/89+ 1/66 ســال بودنــد. درهــردو 
گــروه بعــداز مداخلــه نمــره کســب شــده از آزمــون تفســیر گازهــای خــون افزایــش یافتــه بــود. تفــاوت میانگیــن نمــره آزمــون گــروه 
اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه )77/46( و ســخنرانی )73/79( نســبت بــه گــروه کنتــرل )54/57( از نظــر آمــاری معنــی دار بــود 
)P=0/001(.بــه عبــارت دیگــر، آمــوزش تفســیر گازهــای خــون بــا اســتفاده از اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه، بطــور قابــل توجهــی 

بــر دانــش پرســتاران تاثیــر داشــته اســت. 
نتیجــه گیــری: بــا در نظــر گرفتــن نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق کــه نشــانه تاثیــر مثبــت آمــوزش تفســیر گازهــای خــون بــا شــیوه 
یادگیــری از طریــق اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه بــر میــزان دانــش پرســتاران بــود، مــی تــوان از ایــن روش بــه عنــوان روشــی 

جایگزیــن یــا مکمــل جهــت آمــوزش مــوارد خــاص ماننــد تفســیر گازهــای خــون در پرســتاری اســتفاده نمــود.
کلیدواژه ها: اپلیکیشن آموزشی، تلفن همراه ،گازهای خون شریانی،بخش مراقبت های ویژه، پرستاران. 
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مقدمه
یکــی از وظایــف پرســتار در بخــش مراقبــت هــای ویــژه آن اســت 
ــت از  ــای مراقب ــی ه ــا پیچیدگ ــاط ب ــود را در ارتب ــش خ ــه دان ک
بیمــار، کامــل کنــد. یکــی از دانــش هــای مــورد نیــاز پرســتاران در 
ــت  ــای مراقب ــش ه ــال در بخ ــد ح ــاران ب ــرایط بیم ــت ش مدیری
ویــژه مهــارت تفســیر گازهــای خــون شــریانی و اجــرای مداخلــه 
مناســب متعاقــب آن اســت )1(. تفســیر گازهــای خــون بصــورت 
روتیــن و بــا هــدف ارزیابــی گازهــای خــون شــریانی، حفــظ تعــادل 
وضعیــت اســیدی و بــازی، ونتیالســیون، اکسیژناســیون و وضعیــت 
ــه عنــوان  تنفســی بیمــار اســت. پرســتاران بخــش هــای ویــژه ب
خــط اول مراقبــت بــا حضــور مــداوم در بالیــن بیمــار بایــد بتواننــد 
در زمینــه تفســیر گازهــای خــون، پاتولــوژی ایجــاد اختــالل، میزان 
ــن چگونگــی  ــدن و همچنی ــی در ب ــق مکانیســم هــای جبران تطاب
ــد )2(. در  ــب کنن ــارت الزم راکس ــان مه ــه درم ــدن ب ــخ ب پاس
ــت  ــران، درس مراقب ــتاری در ای ــی پرس ــی کارشناس ــه درس برنام
هــای جامــع پرســتاری در بخــش هــای مراقبت ویــژه، دانشــجویان 
ــد امــا  در مــورد تفســیر ســاده گازهــای خــون آمــوزش مــی بینن
بــا توجــه بــه فرصــت محــدود و حجــم زیــاد محتــوای آموزشــی 
ــن خصــوص  ــه شــده در ای ــب اطالعــات ارای ــن حیطــه، اغل در ای
ــد )3(. کمبــود آمــوزش در زمینــه تفســیر  محــدود باقــی مــی مان
ــه  ــرات خــود را ب گازهــای خــون، در دوره کاری پرســتاران نیــز اث
جــای مــی گــذارد زیــرا دانــش و صالحیــت آنــان در تفســیر آزمایــش 
ــه ی آموزشــی اســت کــه در طــی  ــر پای هــای گازهــای خــون، ب
دوران تحصیــل و بازآمــوزی هــا مــی بیننــد )4(. در حــال حاضــر 
اغلــب تحقیقــات و پژوهــش هــای انجــام شــده، در مــورد آمــوزش 
ــی  ــان م ــب نش ــه اغل ــت ک ــتاران اس ــه پرس ــوزی ب ــای بازآم ه
ــری  ــی بهت ــوزش، رفتارهــای مراقبت ــس از آم ــد؛ پرســتاران پ دهن
نشــان داده انــد )5(. بنابرایــن بــا آمــوزش کافــی مــی تــوان توانایی 
ــن در  ــید. ای ــود بخش ــتاران بهب ــون را در پرس ــای خ تفســیر گازه
حالــی اســت کــه ارائــه برنامــه هــای آموزشــی حیــن خدمــت بــا 
محدودیــت هــای مختلفــی روبــرو اســت. زمــان محدود، فراموشــی 
مطالــب در صــورت عــدم تکــرار آن، عــدم توانایــی پرســتار بــرای 
شــرکت در برنامــه هــا و کیفیــت برنامــه هــای آموزشــی کــه اغلب 
بصــورت ســخنرانی ارائــه مــی شــود از مشــکالتی اســت کــه مــی 
تــوان بــه آن اشــاره نمــود )6(. نتایــج پژوهشــی در شــهر اردبیــل 
بیانگــر آن بــود کــه 14/5% پرســتاران اصــال در برنامــه بازآمــوزی 
ــط در  ــال فق ــک س ــول ی ــد و 61/8% در ط ــرده بودن ــرکت نک ش
یــک برنامــه بازآمــوزی مشــارکت کــرده بودنــد. همچنیــن %35/6 
پرســتاران در هیــچ برنامــه بازآمــوزی شــرکت نکــرده بودنــد و %25 

ــد  ــه بودن ــر گرفت ــف در نظ ــب را ضعی ــردی مطال ــه کارب ــز جنب نی
ــیوه  ــد ش ــی، بای ــات بالین ــت خدم ــش کیفی ــور افزای ــه منظ )7(. ب
هــای مختلــف آمــوزش بالینــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. تغییــر 
ــوزش  ــن در آم ــای نوی ــتفاده از رویکرده ــنتی و اس ــای س روش ه
پرســتاری از ســال 1987 آغــاز شــد )8(. از آن پــس شــیوه هــای 
متعــددی بــرای آمــوزش پرســتاران مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. با 
ایــن وجــود، تحقیقــات گوناگــون نشــان داده انــد کــه روش هــای 
موجــود آمــوزش پرســتاران بــرای افزایــش مهارت هــای حرفــه ای 
در آنهــا کافــی نیســتند )9(. اســتفاده از روش هایــی کــه بــا منابــع 
انســانی در حرفــه پرســتاری کشــور متناســب بــوده و بتوانــد همواره 
پرســنل پرســتاری را بــه روز نگــه دارد، ضــروری بنظــر مــی رســد. 
پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه پرســنل پرســتاری در بخش های 
ویــژه بایــد نســبت بــه ســایر پرســتاران شــاغل در بخــش هــا دیگر 
روزآمــد تــر بــوده و از ســطح دانــش باالتــری برخــوردار باشــند، اگر 
مطالــب علمــی را بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی و  فنــاوری هــای 
ــا  ــری آنه ــپرده و فراگی ــر س ــر در خاط ــد؛ آن را بهت ــن بیاموزن نوی
بیشــتر خواهــد شــد لــذا راه حلــی جهــت ارائــه آمــوزش کافــی بــه 
پرســتاران باشــد. )10(. انجــام امــور بالینــی در شــیفت هــای فشــرده 
از یــک ســو و مســائل مربــوط بــه زندگــی شــخصی پرســتاران کــه 
اکثریــت جامعــه آنــان را زنــان تشــکیل می دهنــد، از ســوی دیگــر 
ــدد  ــل متع ــه دالی ســبب شــده اســت کــه بعضــی از پرســتاران ب
نتواننــد در برنامــه هــای آموزشــی مــورد نیــاز خــود حضــور یابنــد. 
آن دســته از پرســتارانی هــم کــه مــی تواننــد در ایــن گونــه برنامــه 
ــه دالیلــی ماننــد خســتگی ناشــی از  هــا شــرکت کننــد، اغلــب ب
شــیفت هــا یــا اســترس حضــور بــه موقــع در شــیفت آتــی، تمرکــز 
الزم و کافــی را  ندارنــد )11(. وجــود دانــش کافــی در پرســتاران در 
ارتقــا کیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری در بخــش هــای ویــژه نقــش 
ــن معضــالت بخصــوص در  ــع ای ــرای رف ــن ب ــارزی دارد. بنابرای ب
ــزی شــود )12(.  ــه ری ــت و برنام ــد مدیری ــژه بای ــای وی بخــش ه
شــیوه هــا و فضاهــاي نویــن ارتباطــی مــی تواننــد فرآینــد یادگیري 
ــران خــارج از کالس درس، ممکــن ســازند و آنهــا  ــرای فراگی را ب
را بــا اســتفاده از فنــآوري اطالعــات بــه ســوي خــود یادگیــري و 
ــای  ــی از روش ه ــد )9(. یک ــوق دهن ــارت س ــش و مه ــا دان ارتق
ــواع  ــری ســیار، یکــی از ان ــری الکترونیکــی یادگی آمــوزش، یادگی
ــاوری  ــق فن ــه از طری ــری الکترونیکــی اســت ک ــدل هــای یادگی م
ــرد  ــی گی ــورت م ــراه ص ــن هم ــد تلف ــیار مانن ــای س ــتگاه ه دس
)13(. امــروزه اســتفاده تلفــن همــراه )Mobile Learning( در 
آمــوزش توســعه ي چشــمگیري یافتــه و بــه عنــوان روش هــاي 
ــه شــکل  ــا ب ــی دنی ــز آموزش ــیاری از مراک ــوزش در بس ــن آم نوی
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ــن  ــت )15-14(. ای ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــترده اي م گس
وســیله ارتباطــی توانســته شــیوه ســنتی آمــوزش حضــوري را تغییر 
داده و از آمــوزش تعریــف جدیــدی ارائــه کنــد. همچنیــن از جنبــه 
مکانــی و زمانــی از محدودیــت هــا عبــور کــرده و زمینــه یادگیــري 
فراگیــران را در محیــط هــای مختلــف همــوار نمایــد. ایــن وســیله 
ــژه خــود ماننــد  ــه ســبب خصوصیــات وی اطالعاتــی و ارتباطــی ب
انعطــاف پذیــري مکانــی و زمانــی، نمایــش و کنتــرل، دریافــت و 
انباشــت ناهمزمانــی و تمرکــز زدایــی مــی توانــد در امــر آمــوزش 
نقــش بــارزی ارائــه کنــد، چنانچــه گروهــی از محققــان معتقدانــد 
کــه بــه کاربــردن تلفــن همــراه، در راســتای اهــداف آموزشــی مــی 
توانــد بــر فراینــد یادگیــری تاثیــر گــذارد )16-15(. از جملــه فوایــد 
ــی  ــه توانای ــران نســبت ب ــاور فراگی ــر ب ــری ایــن روش، تغیی یادگی
هــای خــود و عملکردشــان اســت کــه نتیجــه آن افزایــش انگیــزه 
پیشــرفت بــرای یادگیــری و لــذت از فراگیــری اســت )17(. نتایــج 
ــد آن اســت کــه آمــوزش از طریــق تلفــن  بعضــي مطالعــات موی
ــوده  ــر ب ــران موث ــر یادگیــري و مهارتهــاي بالینــي فراگی همــراه ب
و باعــث ارتقــا کیفیــت یادگیــری مــی شــود )18(. تحقیقــات نشــان 
ــی  ــی توانای ــه راحت ــع الکترونیکــی ب ــه داشــتن مناب مــی دهــد ک
فراگیــران را بــرای تصمیــم گیــری بالینــی و اعتمــاد بــه مراقبــت از 
بیمــار افزایــش مــی دهــد )19(. زارع بیدکــي و همــکاران )2012( 
در مطالعــه ای ارایــه محتــواي یادگیــري بــر روي تلفــن همــراه را 
یــک فرصــت جدیــد و نیــز عامــل تســریع در یادگیــری فراگیــران 
ــکاران  ــه ی papzan و هم ــن در مطالع ــد )14(. همچنی ــر کردن ذک
ــخنراني  ــش از روش س ــي را بی ــن روش آموزش ــي ای )2010( حت
موثــر ذکــر کــرده انــد )15(. بــا وجــود تمامــي مزایــاي ذکــر شــده، 
ــز دارد  ــت هــاي خــاص خــود را نی ــوزش محدودی ــن شــیوه آم ای
ــال  ــي کام ــن روش آموزش ــدان، ای ــر منتق ــاس نظ ــر اس )20( و ب
نمــی توانــد جایگزیــن مدرس،ارتباطات انســاني و تعامــالت رودررو 
کــه در فضــای کالس ایجــاد مــي گــردد، شــود )18(. ســبزواری و 
همــکاران )1393( و نیــز صادقــی و همــکاران )1392( درتحقیقــات 
ــوزش  ــن در آم ــنتی و نوی ــن دو روش س ــه بی ــد ک ــود دریافتن خ
تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد )21-22(. بــا توجــه بــه مطالــب فوق 
الذکــر و همچنیــن اهمیــت افزایــش دانــش پرســتاران در رابطــه بــا 
تفســیر آزمایــش گازهــای خــون شــریانی و ضــرورت اســتفاده از 
ــری و  ــهولت در فراگی ــت س ــی در جه ــد آموزش ــای جدی روش ه
مانــدگاری آمــوزش دریافــت شــده، مطالعــه ی حاضــر بــا هــدف 
بررســی تاثیــر آمــوزش تفســیر گازهــای خــون شــریانی از طریــق 
ــر دانــش پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه  تلفــن همــراه ب
ــال 1399  ــم در س ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــتان ه بیمارس

انجــام شــد.

روش کار
ــل و  ــا طراحــی قب ــی ب ــه تجرب ــه نیم ــک مطالع ــن پژوهــش ی ای
بعــد درســه گــروه )اپلیکیشــن تلفــن همــراه وآمــوزش از طریــق 
ســخنرانی و گــروه کنتــرل( بــوده، کــه طــی مــدت 4 مــاه انجــام 
ــژه  ــای وی ــت ه ــش مراقب ــتاران بخ ــش پرس ــه پژوه ــد. جامع ش
بیمارســتان هــای آموزشــی منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم 
ــا(  ــرب نی ــی و کامکار-ع ــتی، نکویی-هدایتی-فرقان ــهید بهش )ش
بــود. تخصیــص روش هــا به بیمارســتان هــا بصــورت تصادفی ســاده 
ــاغل در  ــتاران ش ــی از پرس ــت کامل ــپس لیس ــت. س ــورت گرف ص
بخــش هــای مراقبــت هــای ویــژه واجــد شــرایط ورود بــه مطالعــه 
در همــه شــیفت هــا، در مراکــز مذکــور بــه صــورت جداگانــه )بــر 
ــه را  ــش س ــای پژوه ــه ه ــد. نمون ــه ش ــتان( تهی ــاس بیمارس اس
گــروه تشــکیل دادند. پرســتاران بیمارســتان هــای )نکویــی، هدایتی، 
ــن همــراه و  ــروه اپلیکیشــن آموزشــی تلف ــوان گ ــه عن ــی( ب فرقان
ــه عنــوان گــروه  پرســتاران بیمارســتان دیگــر )شــهید بهشــتی( ب
ــتان  ــتاران بیمارس ــخنرانی( و پرس ــوری )س ــزاری کالس حض برگ
ــرل انتخــاب  ــروه کنت ــوان گ ــه عن ــا( ب ــکار- عــرب نی ســوم )کام
ــوزش  ــود. آم ــر ب ــروه 38 نف ــر گ ــتاران در ه ــداد پرس ــدند. تع ش
ــادل  ــکان تب ــذا ام ــت ل ــزا صــورت گرف ــای مج ــتان ه در بیمارس
مطالــب آمــوزش هــای داده شــده کــم بــود. همچنیــن از نمونــه ها 
خواســته شــده از تبــادل اطالعــات در خصــوص مباحــث آموختــه 
شــده بــا ســایرین پرهیــز کننــد. معیارهــای ورود پرســتاران شــاغل 
در بخــش هــای مراقبــت ویــژه ضمــن تمایــل بــه شــرکت، ســابقه 
کار بالینــی کمتــر از 5 ســال، همزمــان در دو  بیمارســتان مشــغول 
کار نباشــد، عــدم حضــور هــم زمــان در یک دوره آموزشــی تفســیر 
گازهــای خــون شــریانی و در گــروه اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن 
ــا  ــراه ب ــن هم ــتن تلف ــات الزم )داش ــورداری از امکان ــراه برخ هم
سیســتم عامــل اندرویــد( بــود. همچنیــن در صــورت عــدم تکمیــل 
پــس آزمــون، انتقــال بــه بیمارســتان دیگــر و کســب نمــره قابــل 
قبــول در پیــش آزمــون، نمونــه هــا از پژوهــش خــارج مــی شــدند. 
در ابتــدا بــا اســتفاده از پرسشــنامه در هــر ســه گــروه میــزان دانــش 
تفســیر گازهــای خــون شــریانی توســط فــردی کــه از تخصیــص 
گــروه هــا اطــالع نداشــت ســنجیده شــد. پــس از آزمــون اولیــه، 
اپلیکیشــن تلفــن همــراه توســط تیــم پژوهــش محتــوای آموزشــی 
مشــتمل بــر حیطــه های؛ فیزیولــــوژی تعــــادل اســــید و بــــاز، 
مکانیســم هــای جبرانــی، تعریــف مفاهیــم اولیــه و ذکــر مقادیــر 
طبیعی گازهــای خــون شــریانی، انــواع اختــالالت اســیدوز و 
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آلکالــــوز، علــــل بوجــــود آمــــدن و عالئم آن ها، نمودار اکسی 
هموگلوبیــن و همچنیــــن چگونگــــی تفســــیرگازهای خــــون 
شــــریانی، تشــخیص انــواع اختــالالت ســاده و مرکب،اختــالالت 
بــا جبــران نســبی، کامــل و بــدون جبــران و نیــز مراقبــت 
ــوای  ــا محت ــق ب ــازی منطب هــای الزم در اختــالالت اســیدی و ب
ــر  ــر، برون ــامل میل ــکی ش ــتاری و پزش ــی پرس ــر علم ــب معتب کت
ــژه  ــت هــای وی ــاب مراقب ــو و کت ــو مارین - ســودارث، آی ســی ی
تهیــه گردیــد. ســپس از براســاس نظــرات تیمــی از متخصصیــن 
شــامل متخصصیــن مراقبــت ویــژه، متخصــص بیهوشــی و 
ــد  ــد. بع ــن گردی ــی تدوی ــوای آموزش ــتاری محت ــان پرس مدرس
ــت  ــات الزم جه ــی اطالع ــود تمام ــای موج ــه ه از بررســی برنام
ــاس  ــده و براس ــع آوری ش ــر جم ــورد نظ ــن م ــی اپلیکیش طراح
الویــت بنــدی نیازهــای آموزشــی پرســتاران در مواجــه بــا تفســیر 
گازهــای خــون، ماهیــت کلــی مطالــب و چارچــوب تدویــن آنهــا 
بصــورت چــارت تهیــه شــد و ســپس تیــم پژوهــش بــا مشــورت 
دو متخصــص فنــاوری اطالعــات یــک برنامــه بــا قابلیــت نصــب 
بــر تلفــن هــای همــراه بــا سیســتم عامــل اندرویــد طراحــی کــرد. 
 ،Android Studio ــا اپلیکیشــن آندرویــد برنامــه نویســی شــده ب
 ،SQLite ــگاه داده ــان JAVA و پای ــعه از زب ــط توس ــن محی در ای
بــرای نوشــتن کدهــای Back end )کدهــای مربــوط بــه عملکــرد 
 Front( ــری ــط کارب ــی راب ــرای طراح ــان XML ب ــه( و زب برنام
ــه ای طراحــی شــد  ــه گون ــزار ب ــرم اف end(  اســتفاده می شــود. ن

کــه بــه صــورت آفالیــن قابــل اســتفاده باشــد. بــرای افــراد تحــت 
پژوهــش درگــروه تلفــن همــراه، بصــورت مجــزا بــرای هــر فــرد 
در محــل کار اپلیکیشــن نصــب وکاربــرد آن آمــوزش داده شــد. از 
ــد  ــدا کنن آنهــا درخواســت شــد هــر زمــان از روز کــه فرصــت پی
ــه جســتجو در اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه پرداختــه و  ب
ــه  ــتاران مراجع ــه پرس ــه ب ــر هفت ــد. ه ــرور نماین ــب آن را م مطال
شــد و در مــورد کار آنهــا بــا اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه 
ســوال و پیگیــری انجــام شــد. در گــروه ســخنرانی، کالس آموزش 
ــه صــورت دو جلســه چهــار ســاعته )در دو  از طریــق ســخنرانی ب
ــروه  ــر ســه گ ــد. از ه ــه گردی ــح و عصــر مجــزا( ارائ شــیفت صب
پــس از گذشــت چهــار هفتــه از برگــزاری دوره، پــس آزمــون بــه 
وســیله پرسشــنامه توســط فــردی کــه از تخصیــص گروههــا مطلع 
ــزار جمــع آوری داده هــا پرسشــنامه ای  نبــود تکمیــل گردیــد.  اب
ــه متغیرهــای  ــوط ب ــود. پرسشــنامه مرب ــر دو بخــش ب مشــتمل ب
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــه ه ــت شــناختی و پیشــینه آموزشــی نمون جمعی
دوره هــای آموزشــی کــه در گذشــته در خصــوص تفســیر گازهــای 
ــامل23  ــنامه ای ش ــدی، پرسش ــمت بع ــود. قس ــریانی ب ــون ش خ

ســوال در مــورد تفســیر گازهــای خــون شــریانی بــوده، بــرای هــر 
ــر  ــره صف ــط نم ــخ غل ــر پاس ــرای ه ــره 1 و ب ــح نم ــخ صحی پاس
در نظــر گرفتــه شــد. لــذا هــر فــرد مــی توانســت بیــن صفــر تــا 
23 نمــره از ایــن آزمــون کســب نمایــد بــود ومجمــوع نمــرات بــر 
ــداد  ــل تع ــامل حداق ــنامه ش ــد.. پرسش ــتاندارد ش ــاس 100 اس اس
ســواالت متناســب، بــا تاکیــد بــر تفســیر ســاده و پیشــرفته گازهای 
خون بوده که بر اســــاس اســــتانداردهای طراحــــی ســــئواالت 
چهارگزینه ای، تهیــــه شــده ومنطبــــق بــر محتــوای آموزشی 
بــــود. روایــی پرسشــنامه براســاس نظــرات 10 نفــر از مدرســان 
و متخصصــان مراقبــت هــای ویــژه ارزیابــی گردیــد. بــه منظــور 
ــتاران  ــر از پرس ــز 15 نف ــنامه نی ــی پرسش ــدن پایای ــخص ش مش
ــا فاصلــه زمانــی دو  ــه در بخــش مراقبــت هــای ویــژه ب ــا تجرب ب
ــا اســتفاده از پرسشــنامه  ــاز آزمــون ب ــه روش آزمــون و ب ــه ب هفت
مذکــور شــرکت کردنــد و ثبــات درونــی پرسشــنامه بــر اســاس آلفا 

ــه دســت آمــد.  کرونبــاخ 0/90 ب
ــزار    ــرم اف ــیله ن ــه وس ــا ب ــات، داده ه ــع آوری اطالع ــس از جم پ
SPSS-21 بــا اســتفاده از برنامــه آمــاری تجزیــه وتحلیــل شــدند. 

پــس از اســتخراج اطالعــات، از آمــار توصیفــی و اســتنباطی جهــت 
ــل داده  ــرای تحلی ــد. ب ــل اطالعــات اســتفاده گردی ــه وتحلی تجزی
ــمیرنوف  ــای کلوموگروف-اس ــون ه ــدا از آزم ــش ابت ــای پژوه ه
ــودن متغیرهــای کمــی  ــال ب ــرای بررســی نرم ــه ای ب ــک نمون ت
ــن و  ــی، از میانگی ــای کم ــف داده ه ــت توصی ــد. جه ــتفاده ش اس
انحــراف معیــار اســتفاده شــد. بــرای مقایســه ی متغیرهــا از                                    
ــز  ــی و آنالی آزمــون هــای فیشــر،  مجــذور کاي، آزمــون هــای ت
ــه  ــن مطالع ــاداری در ای ــطح معن ــد. س ــرده ش ــکار ب ــس ب واریان

ــد.  ــه ش ــر گرفت p<0/05 در نظ
ایــن پژوهــش بــا اخــذ تاییدیــه اخالقــی از دانشــگاه شــاهد بــا کــد   
IR.SHAHED.REC.1398.082 و دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم 

انجــام شــد. پــس از بیــان اهــداف پژوهــش از شــرکت کننــدگان 
ــان داده  ــان اطمین ــه آن ــد. ب ــت ش ــه دریاف ــه آگاهان ــت نام رضای
شــد کــه اطالعــات آنهــا محرمانــه مانــده و در هــر زمــان اختیــار 

انصــراف از همــکاری در مطالعــه را دارنــد.  

يافته ها
در مجمــوع 114 نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش هــای مراقبت 
ویــژه در ســه گــروه )آمــوزش از طریــق اپلیکیشــن تلفــن همــراه، 
ســخنرانی و گــروه کنتــرل( قبــل و بعــد از مداخلــه شــرکت 
ــد. میانگیــن ســنی افــراد  ــد کــه 38 نفــر در هــر گــروه بودن کردن
91/12+28/2 ســال، و میانگیــن ســابقه کار در بخــش هــای ویــژه  
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0/89+ 1/66 ســال بودنــد. بــا توجــه بــه نتیجــه آزمــون کوریــس 
کال والیــس از نظــر ســن و آزمــون کای اســکویر در مــورد ســایر 

متغیرهــا، ســه گــروه از نظــر ویژگــی هــای دموگرافیــک ورود بــه 
مطالعــه همگــن بودنــد. )جــدول1(.

جدول 1: توزیع فراوانی و پراکندگی جمعیت شناختی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه در این مطالعه

گروه

متغیرها
P- Valueکنترلسخنرانیاپلیکیشن تلفن همراه

28/7628/6129/370/28سن )میانگین(

جنسیت

فراوانی )درصد(

12/3 %16/7 %14 %مرد
0/50

12/1 %16/7 %19/3 %زن

وضعیت تاهل

فراوانی )درصد(

15/8 %20/2 %20/2 %مجرد
 0/41

17/5 %13/2 %13/23 %متاهل

3/433/313/490/84سابقه کار

سابقه کار در بخش های ویژه 

فراوانی )درصد(
1/691/481/810/27

سمت 

فراوانی )درصد(

7 %8/8 %8/8 %سرپرستار، پرستار مسئول شیفت
0/82

26/3 %24/6 %24/6 %پرستار

نوع استخدام فراوانی )درصد(
0 %4 %3/5 %شرکتی، قراردادی

0/21 14/9 %14/9 %17/5 %طرحی

18/4 %14/9 %12/3 %پیمانی

نوع شیفت

 فراوانی )درصد(

4/4 %5/3 %2/6 %ثابت
0/56

28/9 %28/1 %30/7 %گردشی

سابقه شرکت قبلی فراوانی 
)درصد(

7 %10/5 %9/6 %بلی
0/56

26/3 %22/8 %23/7 %خیر

نوع دوره آموزشی قبلی

فراوانی )درصد(

19/4 %22/6 %19/4 %غیر مجازی
0/64

6/5 %16/1 %16/1 %مجازی

بــا آزمــون شــاپیروویلکس نرمالیتــه نمرات قبــل و بعــد از مداخله در 
ســه گــروه بررســی شــد. ســطح نمره کســب شــده تفســیر گازهای 
ــه  ــروه  در مرحل ــه گ ــژه در س ــای وی ــتاران بخش ه ــون پرس خ
پیــش آزمــون اختــالف آمــاری معنــاداری نداشــتند )P=0/32(. بعد 
ــی  ــای خون ــره تفســیر گازه ــن نم از مداخــالت آموزشــی، میانگی
پرســتاران بــر اســاس آزمــون تــی زوجــی )درون گروهــی( در هــر 
دو گــروه دو شــیوه آمــوزش اپلیکیشــن در تلفــن همــراه و آمــوزش 
بــا ســخنرانی اختــالف آمــاری معنــاداری داشــت )P=0/001(. امــا 
آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه )بیــن گروهــی( نشــان داد کــه 
ــوزش اپلیکیشــن در  ــن دو شــیوه آم ــاداری بی ــاری معن ــاوت آم تف
تلفــن همــراه و آمــوزش بــا ســخنرانی در نمــره تفســیر گازهــای 

خونــی وجــود نــدارد )P=0/36(. آزمــون تعقیبــی دانــت نشــان داد 
کــه  نمــره کســب شــده تفســیر گازهــای خــون بعــد از مداخلــه در 
هــر دو گــروه اپلیکیشــن آموزشــی در تلفــن همــراه و آمــوزش بــا 
ــن تفــاوت  ــود و ای ــه گــروه کنتــرل بیشــتر ب ســخنرانی نســبت ب
ــری از  ــت جلوگی ــود )P=0/01(. جه ــی دار ب ــاری معن ــر آم از نظ
خطــای نــوع یــک از آنالیــز واریانــس انــدازه گیــری مکــرر مــدل 
ــل،  ــر عام ــاداری اث ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــتفاده ش 2×2 اس
ــاداری  ــاری معن ــاوت آم ــن دو روش تف ــروه بی ــروه و زمان*گ گ
بیــن دو شــیوه آمــوزش در آمــوزش تفســیر گازهــای خونــی وجــود 
 η2( و شــدت اثــر 

p =0/63( نــدارد. هــر دو روش آمــوزش اثــر دارد
.)d=2/6( آن بــر اســاس آزمــون کوهــن بــزرگ مــی باشــد
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جدول2: مقایسه میزان دانش تفسیر گازهای خونی  قبل و بعد از مداخله در پرستاران شاغل در بخش های ویژه در این مطالعه

آمارهبعد از مداخلهقبل از مداخله

آزمون )تی زوجی(انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

50/4514/3877/4614/32P=0/001،T)37(= -12/40اپلیکیشن تلفن همراه

50/4512/9673/7913/72P=0/001،T)37(= -19/85سخنرانی 

54/4612/5754/5710/68P=0/88،T)37(= -0/15کنترل

سطح معناداری
111،2( =1/14P=0/001، F  )111،2( =33/91(  P=0/32، Fآزمون )آنالیزواریانس(

سطح معناداری
تعقیبی )دانت(

اپلیکیشن تلفن همراه با 
کنترل=0/32

سخنرانی در کالس 
حضوری   با کنترل=0/32
اپلیکیشن تلفن همراه 
با  سخنرانی در کالس 

حضوری =0/99

اپلیکیشن تلفن همراه با کنترل=0/001
کالس حضوری  با کنترل=0/001

اپلیکیشن تلفن همراه با کالس حضوری =0/36

آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر مدل2*2

P=0/001 ،F)111،1( =380/14فاکتور

P=0/003 ،F)111،2( =6/25گروه
P=0/01 ،F)111،2( =95/24فاکتور*گروه

بحث
از جملــه آمــوزش هــای ضــروری در علــوم پزشــکی، آموزش تفســیر 
ــش پرســتاران  ــود دان ــر ا کمب گازهــای خــون شــریانی اســت، زی
ــه از دســت رفتــن بیمــار شــود. در ایــن امــر مــی توانــد منجــر ب
در محیــط هــای بالینــی پرســتاران از اولیــن کســانی هســتند کــه 
در تفســیر گازهــای خــون شــریانی نقــش دارنــد و کســب دانــش 
الزم در ایــن زمینــه عاملــی ارزشــمند در حیــات بیمــاران محســوب 
مــی شــود. مطالعــات نشــان داده کــه پرســتاران نــه فقــط در بعــد 
ــی در  ــات کاف ــد اطالع ــز نیازمن ــش نی ــد دان ــه در بع ــی، بلک عمل
ایــن زمینــه مــی باشــند. بنابرایــن آمــوزش در ایــن زمینــه ضروری 
ــه پرســتاری محســوب       ــاء حرف ــی ارتق و جــزء مهــارت هــای اصل

مــی شــود.
گســترش فــن آوری هــای اطالعــات تغییــرات گســترده ای 
در تمــام عرصــه هــای زندگــی پدیــد آورده اســت. از جملــه                        
حــوزه هایــی کــه در ســالهای اخیــر بــه واســطه فنــاوری اطالعــات 
ــوزش و  ــوزه آم ــت، ح ــده اس ــی ش ــوالت اساس ــدف تح ــا ه ب
یادگیــری اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن بررســی تاثیــر 
اپلیکیشــن آموزشــی تفســیر گازهــای خــون در تلفــن همــراه بــر 
دانــش پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه انجــام شــد. بخــش 
هــای ویــژه نیازمنــد دانــش پرســتاران بــه منظــور حمایــت بیشــتر، 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند.  ب ــرگ هس ــار م ــش آم ــاران و کاه نجــات بیم

ــه  ــر را در زمین ــد آمادگــی و عملکــرد مؤث ــن کــه پرســتاران بای ای
تفســیر گازهــای خــون شــریانی داشــته باشــند، کمــک بــه آنــان 
بــه منظــور افزایــش دانــش در ایــن زمینــه باعــث مــی شــود کــه 
ــای  ــیر گازه ــام تفس ــوان انج ــش ت ــی خوی ــه توانای ــاد ب ــا اعتم ب
خــون شــریانی را در زمــان الزم بــه خوبــی و بــه طــور مســتقالنه 

داشــته باشــند.
در پژوهــش حاضــر، نتایــج نشــان داد کــه نمــرات دانــش تفســیر 
ــر  ــا یکدیگ ــل از ورود ب ــتاران قب ــریانی پرس ــون ش ــای خ گازه
تفــاوت نداشــتند. امــا ایــن میــزان بعــد از ورود بــه مطالعــه در دو 
گــروه مداخلــه افزایــش یافــت. نمــره دانــش در دو گــروه مداخلــه 
ــر  ــدازه اث ــود و ان ــرل ب ــروه کنت ــتر از گ ــاداری بیش ــور معن ــه ط ب
ــوان  ــی ت ــش م ــن پژوه ــج ای ــن نتای ــود.  در تبیی ــاد ب ــه زی مداخل
ــر  ــی ب ــا آمــوزش مبتن ــه ب ــی کــه در گــروه مداخل گفــت از آنجای
اپلیکیشــن آموزشــی تلفــن همــراه افزایــش نمــرات وجــود داشــت، 
ــودن نمــرات دانــش پرســتاران در ایــن گــروه بعــد از ورود  ــاال ب ب
بــه مطالعــه مــی توانــد بــر اثــر این باشــد کــه اپلیکیشــن آموزشــی 
ــار  ــاز را در اختی ــورد نی ــش م ــراه توانســته اســت دان ــن هم در تلف
ــا داشــتن  ــن همــراه ب ــرا اپلیکیشــن آموزشــی تلف ــان دهــد. زی آن
ویژگــی هــای از قبیــل نوگرایــی، دسترســی ســریع، تنــوع، جذابیــت، 
عــدم محدودیــت در زمــان و مــکان فراگیــری، اهــداف آموزشــی 
ــکان انتخــاب  ــات، ام ــادی از اطالع ــره حجــم زی مشــخص، ذخی
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ــده  ــازماندهی ش ــب س ــری، مطال ــود یادگی ــری، خ ــزار یادگی اب
ــکان  ــل در فراگیران،ام ــرد متقاب ــاد عملک ــکان ایج ــم، ام و منظ
ــه  ــن ب ــود در اپلیکیش ــای موج ــون ه ــق آزم ــنجی از طری خودس
عنــوان یــک راهنمــای آموزشــی عمــل کــرده و انگیــزه یادگیــری 
دانشــجویان را افزایــش مــی دهنــد. همراســتا بــا ایــن نتایــج، یــک 
مطالعــه نشــان داد کــه اســتفاده از تلفــن همــراه به منظــور آموزش 
پرســتاران باعــث بهبــود یادگیــری و باعــث تســریع و تســهیل در 
عمــل یادگیــری شــده اســت )21(. براســاس یافتــه هــای مطالعــه 
ــه   ــد از مداخل ــون بع ــرات آزم ــز نم ــروه ســخنرانی نی حاضــر، درگ
افزایــش یافتــه بــود کــه ممکــن اســت بــه علــت ملمــوس و آشــنا 
بــودن افــراد بــا  ایــن نــوع از آمــوزش رایــج مرتبــط باشــد. عــدم 
ــران و  ــخصات فراگی ــدگان، مش ــوزش دهن ــث آم ــاوت در مباح تف
ــالف  ــدم اخت ــن ع ــی ای ــل احتمال ــوزش از دالی ــارت در آم مه
معنــادار در دو گــروه  مــی باشــد. ایــن یافتــه بــا مطالعــات انجــام 
شــده در ایــن زمینــه همســو اســت، در مطالعــه ی ابومســعودی و 
ــری الکترونیکــی و  ــا مقایســه دو روش یادگی ــکاران )1394( ب هم
آمــوزش مبتنــی بــر ســخنرانی بر دانــش دانشــجویان پرســتاری در 
زمینــه دیــس ریتمــی قلبــی دریافتنــد کــه یادگیــری الکترونیکــی 
ــزان آگاهــی دانشــجویان  ــر می ــر مثبــت ب ــد ســخنرانی تاثی همانن
پرســتاری دارد و مــی توانــد بــه عنــوان جایگزیــن اســتفاده شــود 
)23(. در مطالعــه ی kim و همــکاران )2008( مشــخص شــد 
کــه الگــوی تغییــر رفتــار در مداخلــه آمــوزش بهداشــت از طریــق 
ــری، ســبزواری و  ــر اســت )24(. پی ــی داری موث تلفــن بطــور معن
همــکاران )1393(، نشــان دادنــد کــه بیــن روش آمــوزش حضوری 
ــی و  ــدارد )21(. ابراهیم ــود ن ــاداری وج ــاوت معن ــک تف و الکترونی
ــق  ــوزش از طری ــن آم ــتند بی ــار داش ــز اظه ــکاران )1394( نی هم
ــی  ــاوت معن ــراه تف ــن هم ــا تلف ــوزش ب ــخنرانی درکارگاه و آم س
ــد  ــرده ان ــد ک ــی تاکی ــات فراوان ــاهده نشــد )25(. مطالع داری مش
ــتاری  ــد پرس ــال فرآین ــری فع ــی در یادگی ــتراتژی آموزش ــه اس ک
مفیــد مــی باشــد. مطالعــات دیگــر نیــز بــه تاثیــر آمــوزش مثبــت 
بــر یادگیــری پرســتاران اشــاره کــرده انــد و پیشــنهاد شــده اســت 
کــه آمــوزش مــداوم مخصوصــا در زمینــه تفســیر گازهــای خــون 
شــریانی بــرای پرســتاران انجــام گیــرد )26،2(. اما برخــی مطالعات 
نشــان دادنــد کــه آموزشــهای مبتنــی بــر اپلیکیشــن آموزشــی در 
تلفــن همــراه در بهبــود یادگیــری از ســایر روش هــای رایــج ماننــد 
ــکاران )1389(  ــی و هم ــد. نجف ــی ده ــر نتیجــه م ســخنرانی بهت
ــر  ــزار آموزشــی ب ــرم اف ــر ن ــر یادگیــری مبتنــی ب ــا بررســی تاثی ب
دانــش احیــاء قلبــی ریــوی پایــه در دانشــجویان پرســتاری دریافــت 
کــه یادگیــری مبتنــی بــر نــرم افــزار آموزشــی نســبت بــه گــروه 

ســخنرانی بــر یادگیــری تاثیــر بیشــتری دارد )27(. در مطالعــه ی 
ــوزش  ــه دو روش آم ــت مقایس ــکاران )2010( جه papzan و هم

ــر روی  ــخنرانی( ب ــنتی )س ــوزش س ــراه( و آم ــن هم ــن )تلف نوی
ــن  ــوزش تلف ــه آم ــد ک ــاورزی دریافتن ــجویان کش ــری دانش یادگی
همــراه بــر یادگیــری تاثیــر بیشــتری دارد )15(. در روش آمــوزش 
ــرم افــزار گوشــی هوشــمند، پرســتاران از طریــق در  ــر ن مبتنــی ب
اختیــار داشــتن مطالــب و فیلــم هــای آموزشــی بــه ســطوح بــاالی 
ــه  ــد منجــر ب ــر مــی توان ــن ام ــد، کــه ای ــش دســت مــی یابن دان
گســترش دانــش، مهــارت در پرســتاران شــود. از آنجــا کــه مطالعــه 
ای بســیارکمی وجــود دارد کــه در آن آمــوزش ســبب ارتقــا آگاهــی 
فراگیــران نشــده باشــد در هــر دو روش آموزشــی نیــز ســطح نمــره 
کســب شــده تفســیر گازهــای خــون پرســتاران افزایــش داشــته 
اســت. هــر آموزشــی منجــر بــه ســطحی از یادگیریــدر فراگیــران 
مــی شــود، امــا عمــق و پایــداری یادگیــری در روش هــای مختلف 
ــه منظــور افزایــش دانــش و  آموزشــی متفــاوت اســت بنابرایــن ب
توانمنــدی پرســتاران بخــش هــای مراقبــت ویــژه درزمینــه تفســیر 
ــن آموزشــی بهــره  ــوان از روش هــای نوی گازهــای خــون مــی ت
گرفــت کــه منجــر بــه یادگیــری بهتــر و عمیــق تــری و در نتیجــه 
مانــدگاری اطالعــات مــی شــوند .از جملــه مــواردی کــه مــی توان 
بــه علــت عــدم اختــالف آمــاری روش آموزشــی اپلیکیشــن بــرای 
پرســتاران ذکــر کــرد شــامل جدیــد بــودن روش، دقــت کــم افــراد 
در هنــگام پاســخگویی بــه ســواالت آزمــون، خســتگی فــراوان و 
انگیــزه کــم آنــان بــرای مشــارکت بــا اشــتیاق در مطالعــه بــه علت 
مشــغله کاری زیــاد )بــه خصــوص همزمــان بــا انجــام پژوهــش به 
علــت شــیوع پاندمــی کوویــد 19( و لحــاظ نشــدن امتیــازات نتایــح 
ــن  ــت ای ــد. محدودی ــی باش ــوابق کاری م ــش در س ــون پژوه آزم
مطالعــه بــه دلیــل افزایــش شــیوع کرونــا و مشــکالت مرتبــط بــا 
آن امــکان پیگیــری در نوبــت هــای بعــدی بــرای مطالعــه فراهــم 

نشــد. 

نتیجه گیری
ــد روش  ــه مانن ــراه ب ــن هم ــن در تلف ــری از اپلیکیش ــره گی به
ــه  ــریانی ب ــون ش ــای خ ــوزش تفســیر گازه ســخنرانی حهــت آم
پرســتاران بخــش ویژه مناســب  اســت.  نتایــج مطالعه حاضر نشــان                                                                                                      
مــی دهــد کــه پرســتاران بــرای ایــن کــه بتواننــد دانــش آموختــه 
شــده را بخوبــی در عمــل پیــاده کننــد، نیــاز دارنــد کــه بــه طــور 
ــریانی  ــون ش ــای خ ــیر گازه ــی تفس ــش و چگونگ ــه دان ــرر ب مک
ــرم  دسترســی داشــته باشــند، و ایــن امــر مهــم تنهــا از طریــق ن
ــل            ــراه حاص ــی هم ــر گوش ــب ب ــل نص ــی قاب ــای آموزش افزاره
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مــی شــود.
بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود جهــت برگــزاری                 
کالس هــای حضــوری و بــه اینکــه تلفــن همــراه بــرای دســتیابی 
ــترس                          ــانی در دس ــه آس ــان ب ــر زم ــی در ه ــوای آموزش ــه محت ب
ــداف  ــت اه ــزار جه ــن اب ــتفاده از ای ــی اس ــد و ازطرف ــی باش م
آموزشــی تعــداد بســیاری از فراگیــران را مــی توانــد تحــت پوشــش 
ــا  ــن ی ــوان روش جایگزی ــه عن ــرار دهــد، پیشــنهاد مــی شــود ب ق
ــای  ــیر گازه ــد تفس ــاص مانن ــوارد خ ــوزش م ــت آم ــل جه مکم

ــود. ــتفاده نم ــتاری اس ــون در پرس خ

سپاسگزاری
ــت  ــد مراقب ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــی از پای ــه بخش ــن مقال ای
ویــژه و بــا کــد اخــالق IR.SHAHED.REC.1398.082 اســت. 
بدینوســیله از مســئولین، پرســتاران دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم 
ــال  ــاختند، کم ــم س ــش را فراه ــن پژوه ــام ای ــکان انج ــه ام ک

ــردد.  ــی گ ــی م قدردان

تضاد منافع 
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