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 چکیده فارسی

نوزادان است. پرستاران جهت  ژهیو شرفتهیپ یتیحما یارائه مراقبت ها یبرا ینوزادان مکان ژهیبخش مراقبت و و هدف: مهمقد

خود  یحرفه ا یرا در طول زندگ ازیمورد ن یدانش تخصص دیبه طور مداوم با مارانیبه ب یفیماهرانه و ک یارائه مراقبت ها

و  یروانشناخت یبر توانمند یمجاز یبر فضا یآموزش مبتن ریتأث یبررس هدفپژوهش با  نیکسب و حفظ کنند. ا

 انجام شده است. ۲نوزادان سطح  ژهیمراقبت و یپرستاران بخش ها یخودکارآمد

 ۲ سطح نوزادان ویژه مراقبت های بخش در شاغل پرستاران  نفر(،  ۰۸تعداد ) تجربی نیمه مطالعه در این کار: روش

تقسیم  کنترل و مداخله گروه دو تصادفی به روش از استفاده با تهران پزشکی علوم شگاهدان پوشش تحت های بیمارستان

پرستاران با استفاده از پرسش نامه  یو خودکارآمد یروانشناخت یسطح توانمندانجام شد.  593۱مطالعه در سال . شدند

 یریز اول مطالعه در دو گروه اندازه گدر رو Coates  ی مراقبتیو پرسش نامه کارآمد Spreitzer  یروانشناخت یتوانمند

نماد دانشکده مجازی  سامانه روی بر و گردید تدوین نوزادان ویژه مراقبت دو سطح آموزشی محتوای آزمون گروه برای. شد. 

دوره آموزش  انیپس از پا .نشد انجام خاصی اقدام کنترل گروه برای. شد ارائه ماه دو مدت به دانشگاه علوم پزشکی تهران

داده  لیو تحل هیشد. تجز یابیفوق ارز یپرستاران هر دو گروه با پرسش نامه ها یو خودکارآمد یروانشناخت یمجدداً توانمند

 مستقل صورت گرفت.  یدو و ت یکا شر،یف قیزوج، تست دق یت یآمار یها با استفاده از آزمون ها

سابقه کار در بخش  استثناءبه  کیدموگراف یرهایمتغ یامو کنترل از نظر تم آزمونپژوهش در دو گروه  یواحدها ها: افتهی

 یتوانمند ازیامت نیانگیم نیزوج و مستقل نشان داد، ب یت یآمار یحاصل از آزمون ها جهینوزادان همگن بودند. نت

مطالعه قبل دو گروه مورد  یخودکارآمد ازیامت نیانگیم نی( و ب=p ۸۸۰/۸از مداخله ) شیدو گروه مورد مطالعه، پ یروانشناخت

 نیانگیم نیب گروه کنترل باالتر بود. ازیامت ریدار وجود داشت و در هر دو متغ یمعن ی( اختالف آمار=p ۸۸5/۸از مداخله )

 ازیامت نیب وجود داشت. یدار یمعن ی( اختالف آمار=p ۸۸۱/۸دو گروه مورد مطالعه، پس از مداخله ) یخودکارآمد ازیامت

اما توانمندی  تداشندار وجود  یمعن ی( اختالف آمار=p ۸۷1/۸وه مورد مطالعه، پس از مداخله )دو گر یروانشناخت یتوانمند

 و خودکارآمدی گروه آزمون بعد از مداخله افزایش یافت.  روانشناختی

و  یروانشناخت یتوانمند شیبر افزا یمجاز یبر فضا یاز مؤثر بودن آموزش مبتن یمطالعه حاک نیا یها افتهی :یریگ جهینت

به  ،یمجاز یآموزش فضا یایبه مزا تیباشد. با عنا یم ۲نوزادان سطح  ژهیمراقبت و یپرستاران بخش ها یخودکارآمد

 شود. یم هیتوص نآموزش مداوم پرستارا یآن در برنامه ها یریکارگ

پرستار نوزادان، آموزش ،یخودکارامد ،یروانشناخت یتوانمند ،یمجاز یفضا واژه ها: دیکل  
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Abesrtract 

 

Introduction:. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is a place for providing advanced 

supportive cares for babies. Nurses should constantly acquire needed specialized knowledge 

for providing qualitative and skilled cares to patients during his career. This study aimed to 

examine the impact of virtual-based training on nurses' psychological empowerment  and 

self-efficacy at level II of the neonatal care unit.. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study (n = 80), nurses were divided into 

two groups in level II of neonatal care unit of hospitals affiliated to Tehran University of 

Medical Sciences by using  random method. The study was conducted in 2015. The level of 

nurses ' psychological empowerment was measured using a questionnaire of Spreitzer 

psychological empowerment and self-efficacy was measured using caring efficacy scale 

Coates on the first day of studying in two groups. For intervention group, training content of 

level II of neonatal cares settings was developed and was run on Namad System of the virtual 

faculty of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) for two months. No specific 

activities were performed for the control group. At the end of the training period, nurses' 

psychological empowerment and self-efficacy was reassessed in both groups with the above 

mentioned questionnaire. Data analysis were performed by using the paired t test, Fisher 

exact test, chi-square and independent t-test. 

 

Findings: research units were similar in all dynamics variables other than work experience in 

the neonatal unit. The results of the independent t test and paired t test showed that there was 

a statistically significant difference between average score of psychological empowerment of 

two groups before the intervention (p = 0/006), ),average score of self-efficacy of two groups 

before the intervention p=< 0/001), the average score of self-efficacy of two groups after the 

intervention (p=0/004). But there was no statistically significant difference in the average 

score of psychological empowerment of two groups after the intervention (p = 0/075). But the 

psychological empowerment experimental group after the increased intervention. 

Discussion and Conclusion: : this study indicated the effectiveness of virtual-based training 

on nurses' psychological empowerment and self-efficacy in level II neonatal care unit. With 

regard to the benefits of virtual training, its application is recommended in continuing 

education programs for nurses. 

.Keywords: virtual education, Psychological Empowerment, self-efficacy, nurse neonatal 

unit, education 

 

 

 

 


