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ه اسهتت بهه به    ،یبهه ادهفان اظهام زمو  ه     یابیبه منظور دست ستا یضرور ران،یتوسعه قرار گرفتن کشور ا ریبا توجه به در مس مقدمه:

 یریکهارگ ه امکان ب یدفن ا  مطالعه حاضر بررس بیترت نیزمو ش ا  راه دور اقفام گردد. بف مخصوصاً یزمو   نیاو یداروش یریکارگ
  ادفان است. یدااشگاه علوم پز ک یزمو   یدامارستانیپرستاران در ب یزمو ش ا  راه دور برا

دااشهگاه علهوم    یزمو  ه  یدها مارسهتان یاست. جامعه پژودش پرستاران  اغل در ب یمقطع-یفیمطالعه توص کیپژودش حاضر  روش:

 یفیمهار توصه  ز یدها ا  روش جیاتها  لیه تحل یقرار گرفت و بهرا  فییأاطالعات مورد ت یابزار گردزور ییایو پا یی ادفان بود که روا یپز ک
  ف. ادهو درصف( استف اریااحران مع ن،یااگی)م

 کیه امکااهات تکنولو   ،5ا   46/2 نیااگیه دا بها م مارستانیب یامکااات سا ماا بیددف که به ترتیپاسخ پرستاران اشان م نیااگیم :نتایج

امکااات  زیا تیو در اها 5ا   46/2 نیااگیدا با منمارستایب یاجتماع -یامکااات فردنگ ،5ا   64/2 نیااگیمورد مطالعه با م یدامارستانیب
 .زمو ش ا  راه دور در سطح متوسط وجود داراف یریکارگه ب یبرا 5ا   55/2 نیااگیدا با ممارستانیب یزمو  

را در سطح متوسط  زمو ش ا  راه دور یدادوره یبرگزار یمورد مطالعه امکااات ال م، برا دایمارستانیدا اشان داد بافتهی گيري:نتيجه

 هیه در ارا یراگه  دها اقهش پهر   سامااه نیتوان با استقرار ایم یو زمو   یسا ماا ک،یتکنولو  دایساخت ریبا فرادم  فن   نیداراف. بنابرا
در داراف و به علت کمتود وقت امکهان  هرکت    مارانیدر ارتقاء سالمت ب یاتیراه دور به پرستاران که اقش ح  ضمن خفمت ا یدازمو ش
 کرد. فایرا افاراف، ا یحضور یداکالس

 

 پرستاران ،یزمو ش مجا  ک،یزمو ش ا  راه دور، زمو ش الکتروا :هاكليد واژه
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 مقدمه
امرو ه عصری است کهه بهه زن عصهر اطالعهات و بهه جوامه        

ا  سهویی   [.2،2]گوینهف  استفاده کننفه ا  زن جوام  اطالعاتی می

تهرین  دها ا  مههم  اضر زمو ش کارکنان سها مان دیگر در عصر ح
ا  ایهن   [.3،6]رود مسائل در کشوردای مختلف دایا به  مار مهی 

دهها و دهها وابسههتگی فراوااههی بههه مهههارترو موجودیههت سهها مان
دها دارد و  عمهومی و تخصصهی ایهروی ااسهاای زن     یدها یزگاد

و بهینهه با هف قابلیهت سها گاری      رو بهه دها  درچقفر این مهارت
ثتهات کنهوای بیشهتر خوادهف  هف.      مان با محیط متغیر و بهی سا 
دای ای برای سا مانیادگیری و زمو ش ادمیت ویژه کهییا زاجا

گفت زمو ش مناب  ااساای اهه تنهها باعه      توانیممراقتت دارد 
 هود  ایجاد دااش و مهارت ویژه کارکنان  فه، بلکهه باعه  مهی   

ا مان مشهارکت  افراد در افزایش سهطح کهارایی و اثربخشهی سه    
بهه دمهین سهتب زمهو ش ضهمن       [.6،5]بیشتری دا ته با هنف  
سا ی ایروی ااسهاای بهوده و   بهینه یداروشخفمت که یکی ا  
دای  غلی است که به منظور ارتقای کیفیهت   امل تمام زمو ش

 ود. زمهو ش ضهمن خهفمت عتهارت     عملکرد کارکنان ارائه می
افهزایش تهوان و   دهایی کهه بهه منظهور حفه  و      است ا  فعالیهت 

گهردد و   ایستگی کارکنان در اجرای وظایف محوله تهفوین مهی  
به ادفان خود و در چههارچو    فنیرس درن وسیله سا مان را یبف
بفین ترتیب ا  ادفان و فوایهف   [.4ددنف ]می یاری خودموریت أم

تهوان بهه دمادنه  و دمسهو امهودن      زمو ش ضمن خفمت می
یت  هغلی و بهتهود روحیهه    کارکنان بها سها مان، افهزایش رضها    

کارکنان، کادش حوادث و ضایعات کاری، به دنگام سا ی دااش 
و توان ایروی ااساای در سها مان، کمهک بهه تغییهر و تحهوالت      

اوضها  و احهواا اجتمهاعی، تقویهت      ،سا ماای، ااطتاق با  هرایط 
روحیه دمهفلی و دمکهاری در بهین کارکنهان سها مان و ایجهاد       

ت و اوزوری در مناب  ااساای ا هاره کهرد   ر ف و خالقی یدانهی م
دهای کهاری   در بسیاری ا  مشهاغل و حیطهه   حاانیا با. [6،7،5]
و مفادیم جفیف در استفاده ا  تکنولو ی به وجهود زمهفه    زوریفن

دا، فناوری اطالعات و ارتتاطهات اسهت   است یکی ا  این فناوری
ش ا  دای مختلفی ا  جمله دولت الکتروایک، زمهو  که در بخش

گرفته است  راه دور، تجارت الکتروایک و غیره مورد استفاده قرار
ثیر أدای اهوین در فنهاوری اطالعهات و ته    با ظهور پفیفه [.4،29]
دای  افگی، فرزینف زمو ش ایز که یکهی ا  ارکهان   دا بر  یوهزن

کهه   اساسی و بنیادین جوام  ااساای است متحوا  فه به طوری
زاردها  بسیار گسترده ا  جمله اینترات، ابدای ارتتاطی وجود  تکه

این امکان را فرادم ساخته است که  و امکااات زمو  ی پیشرفته،

طیف وسیعی ا  جوینفگان علم و دااش در اقاط مختلف جهان و 
زمفه  دای دور تحت پو ش  تکه زمو ش ا  راه دور درا  فاصله
 دهای سهنتی و معمهوا زمهو ش    دایی متفاوت ا  روشو با روش
در واق  زمو ش ا  راه دور  یوه زمو  هی اسهت    [.22،22] بتیننف

را ا  طریق اینترات، ویفئو و غیهره   ییداکه طی زن افراد زمو ش
کننهف، دمننهین بهه عنهوان     به جای زمو ش سنتی دریافت مهی 

کههه  ههامل ااههوا    ههودزمههو ش الکتروایکههی ایههز  ههناخته مههی
عالوه بر  [.23] استدای یادگیری و تفریس الکتروایکی سیستم

این زمو ش ا  راه دور اظام زمو ش اوپایی است که اخستین بهار  
ای زغا   ف که سهاا  در قرن او ددم به  کل تحصیالت مکاتته

ای روسیه و پس ا  زن در زلمان سسه زمو ش مکاتتهؤدر م 2559
سسات زمو  ی کشوردای دیگر ارائه  ف، ا  سهویی  ؤو سوئف و م

را زغا  کننفه رسهمی اظهام زمهو ش ا  راه    دیگر برخی ااگلستان 
ای ارائههه ددنههفه اولههین  ههکل زن یعنههی زمههو ش مکاتتههه دور و
 دمننین زمو ش ا  راه دور در حکهم یهک  هیوه    [.26]داانف می

زمو  ی به منظور ا  میان بردا تن موااه  اقلیمهی و جغرافیهایی    
دای سنی و جنسیتی فراگیران کهار  فضادای زمو  ی، محفودیت

به فرادم کردن  توانا  مزایای زن می [.25،24کرد ]د را زغا  خو
امکان ادامه تحصیل در اقصی اقاط کشور، ایجهاد امکهان ادامهه    

دار و افرادی که ادامه تحصیل تحصیل برای کارمنفان،  اان خااه
دا مقفور ایست، رف  مواا  ا  اظر مسافت در اظام سنتی برای زن

سسهات  ؤپهییری بیشهتر م  ااعطانحمل و اقل و فضای زمو  ی، 
سسهات سهنتی، محفهوا مااهفن     ؤزمو  ی ا  راه دور استت به م

اظام متعارن اجتماعی، فردنگی و اقتصهادی  ههروافان، ایجهاد    
دمننهین ا    [.27کهرد ] دهای زمهو ش ا  راه دور ا هاره    دااشگاه
دهای  یهادی بهرای برقهراری     که اینترات دارای قابلیهت  ییزاجا

تواانف بها اسهتاد و یها    ، یادگیرافگان میاستات تعامالت و ارتتاط
و یها غیهر     مهان دهم دیگر دمکالسان خود ا  طریهق ارتتاطهات   

توااهف ا   تعامل دا ته با نف، کیفیت مناب  زمو  هی مهی    ماندم
گهیاری منهاب    دای اطالعاتی زاالین و بهه ا هترا   طریق پایگاه

 توسههط یادگیراههفگان و اسههتاد، دههم بههه صههورت محلههی و دههم 
بها    ارتقاء یابف و یادگیری الکتروایکی محیطهی کهامالً   یالمللنیب

برای دمه افراد بفون توجه به سن، جنس، میدب، اژاد، اخالق و 
التتههه زمههو ش بهها کمههک رایااههه    [.25،24]با ههف عقایههف مههی
که  ایف  ست، ا  جمله اینا دای خاص خود را ایز دارامحفودیت

اای و عاطفی و ارتتاط چهره به اتوااف جااشین معلم، تعامالت ااس
 افزون بر [.29]ود هگردد،  جاد میهچهره که در کالس درس ای
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مین سالمت جامعه أاین زمو ش علوم پز کی اقش بزرگی در ت 
کنف و در طوا  مان ایا منف تغییهر اسهت. بهفین ترتیهب     ایفاء می

زمو ش علوم پز کی بایف زماده پاسخگویی به ایا دهای درمهاای   
 مخصوصهاً دای جفیهف  با ف و خود را با تغییرات و فناوری جامعه
در عصهری   [.22سها د ] دای زمو ش ا  راه دور دمادن  فناوری

دهای واجهف صهالحیت پرسهتاری و     که تعفاد پرستاران دااشهکفه 
سهت،  ا محققان پرستاری بسیار کمتر ا  ایا  ملی کشهوردا  ژهیوبه

مو ش پرسهتاری  دای تکنولو یکی قابلیت دسترسی به زپیشرفت
اسهت  داده  ءکیفیت در زمو ش پرستاری را ارتقها  ءو فرصت ارتقا

 مینههه تشههریک مسههاعی   زمههو ش ا  راه دور تکنولههو ی [.22]
دای پرسهتاری در زمهو ش و تحقیهق را فهرادم امهوده      دااشکفه

است. زمو ش ا  راه دور در پرستاری، زمهو ش و یهادگیری را بهه    
دا را سنتی دااشجویان و دااشگاهاحو  گرفی تغییر داده و روابط 

تکنولهو ی  ایهن  ای دپیشرفت [.23،26ددف ]مورد چالش قرار می
منجر  فه است که زمو ش بهه منهاطق دور جغرافیهایی برسهف و     

تاران ایهز بهرای   دای زمو  ی کادش یابف. دمننهین پرسه  دزینه
و افههزایش کیفیههت خههفمت بههه بیمههاران ا    دههامهههارت ءارتقهها
ا   [.25اماینهف ] و ش ا  راه دور اسهتفاده مهی  زمه  یدها یتکنولو 

ای را گروه حرفهه  نیتربزرگسویی دیگر بایف گفت که پرستاران 
درصف  69ددنف. در سیستم مراقتت بهفا ت و درمان تشکیل می

 55ددنهف و  ا  کل کارکنان بیمارستان را پرسهتاران تشهکیل مهی   
دارد دای کارکنهان بهه پرسهتاران اختصهاص     درصف ا  کل دزینه

با توجه به اقش پررا  پرسهتاران در سیسهتم بهفا هت و     [.24]
درمان کشور ایران، توجه به ایا دای زمو  ی پرستاران و استفاده 

دای جفیف زمو  ی ماانهف زمهو ش ا  راه دور بهرای    ا  تکنولو ی
دها، اسهتاافاردای   دا در جهت حف   ایسهتگی تواامنف ساختن زن

ا  این رو  [.27با ف ]ر ضروری میای بسیا غلی و پیشرفت حرفه
زمو ش ا  راه دور  یریکارگبهمطالعه حاضر با دفن تعیین امکان 

دای زمو  ی دااشهگاه علهوم پز هکی    برای پرستاران بیمارستان
  ادفان ااجام  ف.

 

 روش
اسههت کههه بههه روش  یمطالعههه کههاربرد کیههحاضههر پههژودش 

پژودش جامعه  .ااجام  فه است 2346در ساا مقطعی -یفیتوص
دااشهگاه علهوم    یزمو   یدامارستانیپرستاران  اغل در ب هیکل

 765جامعه پهژودش   یتعفاد کل اعضا با نفی ادفان م یپز ک
ورود به  یبرا ییدا به عنوان امواه اهاافر ا  زن 269افر بود که 

 مارسهتان یا  دهر ب  یو تعفاد امواهه ااتخهاب   مطالعه ااتخا   فاف
 59) اءیه االاتخاتمامواه(،  59) طالبیببن ا ی: علاست رح  نیبف

 یپز هک چشهم و  امواهه(  29امواه(، بههاران )  22) یبوعل، (امواه
 یریه گمطالعه ا  روش امواه نیدر ا نیامواه(. دمنن 25) ءالزدرا
 نیه ا یدها ا  بخهش  کیدر  که یبه طور ف،استفاده   یاخو ه
خو ه  در در تی فه و در اها میتقس ییدابه خو ه دامارستانیب

ساده به عنوان امواه  یتصادف یریگپرستار با روش امواه یتعفاد
 ییافر حاضر به پاسخگو 229 تی فاف که در اها فهیبرگز ییاها

بهود کهه    یادا پرسشنامه محقق ساختهداده یزور فاف. ابزار گرد
پرسشنامه، ا  اظهر   نیا ییو محتوا یصور ییروا نییتع به منظور
زن بهه روش ز مهون    ییایه ه گرفته  ف و پاو خترگان بهر فیاسات

مهورد   درصهف  75 یدمتسهتگ  بیو با ضهر  فیمجفد سنجش گرد
و  کیه االت دموگرافؤگرفت. پرسشنامه حاضر  امل س قرار فییتأ
 ،یزمو  ه  ،یکیکنولهو  عهف ت در قالهب چههار ب    یالت تخصصؤاس

 یدده پاسهخ  اسیه بوده اسهت. مق  یاجتماع -یو فردنگ یسا ماا
= 3= کهم،  2کهم،   یله ی= خ2) کرتیل یسمتپنج ق فیاالت طؤس

امهرات   نیااگیم نی( بود. دمننادی  یلی= خ5و  ادی=  6متوسط، 
و  ادیه =  6= متوسط، 3= کم، 2کم،  یلی= خ2با )برابر  بیبه ترت
 یله ی= خ29)کمتهر ا    بیه بهه ترت  رات( و درصف امادی  یلی= خ5

ا   شهتر یو ب ادیه =  59-49= متوسهط  49-69= کم، 69-29کم، 
ابهزار   نی( در اظهر گرفتهه  هف. بعهف ا  تهفو     ادی  یلیدرصف خ 59

جامعهه   یاعضا انیپرسشنامه توسط پژودشگر در م نیپژودش، ا
 یزوردر حضور پژودشهگر جمه    لیو پس ا  تکم  یپژودش تو 

 SPSS  یزمهار افهزار  دها در اهرم  داده ،یزورم پس ا  ج .فیگرد

 یاردها یه ا  معپژودش حاضر با استفاد جیوارد  ف. اتا 22اسخه 
و در قالهب   لیه و درصهف( تحل  اریه ااحران مع ن،یااگی)م یفیتوص

 .فیجفوا ارائه گرد
 

 نتایج
ایهن    ن بوداف. عالوه بهر  (درصف 72) افر 57 ددنفگانپاسخاکثر 

 32-34درصهف( در رده سهنی    65افهر )  56ددنفگان اکهثر پاسخ
 فگانددنه پاسخافر( ا   69درصف ) 65ساا قرار دا تنف. دمننین 

( سابقه کهار  درصف 37) افر 66به صورت رسمی استخفام بوداف. 
 ساا دا تنف. 4-29بین 
ای و اینتراتهی ال مهه زمهو ش ا     دای رایااهکه مهارت ییا  زاجا

دهای ال م  االتی در خصوص میزان مههارت ؤلیا س ،راه دور است
برای این او  زمو ش ا  پرستاران پرسیفه  ف و اتایج زن صورت 

 ف که مهارت پرستاران در خصوص کار با رایااه  یریگافا ها یر 
درصف،  52درصف، کار با اینترات  Word 64 افزارارمدرصف،  52
درصهف،   34درصف، چت ا  طریق اسکایپ  65پاورپوینت  افزارارم

ریهق اینتراهت   طدرصف و چهت ا    63مسنجر چت ا  طریق یادو 
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ایشهان اسهت.   بود که اشان ددنهفه مههارت متوسهط    درصف  64
( ا  اینتراهت  درصف 74) افر 42 ددنفگانپاسخاکثر  نیا ربعالوه 

.(2کننهههف )جهههفوا  در محهههل کهههار کهههم اسهههتفاده مهههی   

 

 (n=111دور )هاي مورد مطالعه در استفاده از ابزارهاي ارتباط از راه هاي پرستاران بيمارستان: مهارت1جدول 

 

 

دای دمننین در این مطالعه به بررسی تمایل پرستاران به روش
 42که دا اشان داد این رو یافته زمو ش ا  راه دور پرداخته  ف ا 

تمایل به استفاده ا  ویفئو  ددنفگانپاسخ( ا  درصف 52) افر
 .(2)جفوا  کنفرااس برای زمو ش ا  راه دور دا تنف

 

 

 (n=111دور )هاي مختلف آموزش از راه هاي مورد مطالعه به روش: ميزان تمایل پرستاران بيمارستان1جدول 
 روش

 ميزان

 ایميل هاي آموزشیسایت افزارهاي آموزشینرم چت() ینترنتیاگفتگوي  هاي مجازيكالس نسویدئو كنفرا

 2 6 23 26 25 42 تعداد

 2 3 22 27 25 52 درصد

 

 
زمو ش ا  راه  یریکارگبهعالوه بر این به منظور بررسی امکان 

عف، تکنولو ی، فردنگی دای منتخب ا  چهار ب دور، بیمارستان
عف که در ب  گرفتنف ماای و زمو  ی مورد بررسی قراراجتماعی، سا 

تکنولو ی فرادم زوردن امکااات ال م برای فراگیران ا  لحاا 
کمترین میزان زمادگی و  24/2ی الکتروایک با میااگین امحتو

استفاده مرکز زمو ش ا  راه دور ا   تکه محلی به منظور تتادا 
اط سری  با میااگین اطالعات با ارخ پایین خطا و برقراری ارتت

بیشترین میااگین میزان زمادگی را دارا بوداف و به طور  42/2
عف تکنولو ی با میااگین دای زمو  ی ا  ب کلی بررسی بیمارستان

دای میکور ا  لحاا ددف که بیمارستاناشان می 64/2کل 
(. 3جفوا داراف )امکااات تکنولو ی در سطح متوسط قرار 

دای افزایش احساس لفهؤاجتماعی م -گیعف فردندمننین در ب 
دای زمو  ی با میااگین وری سا ماای با استفاده ا  این دورهبهره
بیشترین میزان زمادگی و افزایش احساس مسئولیت در  74/2
  42/2گین هااهدا با میرگزاری این دورههفه  غلی ا  طریق بهزین
 نیعالوه بر اااف. را به خود اختصاص داده یزمادگ زانیم نیکمتر

 
ددف که ( اشان می46/2پرستاران )دای میااگین کل پاسخ

اجتماعی برای  -دای میکور ا  لحاا امکااات فردنگیبیمارستان
عف در ب . استفاده ا  زمو ش ا  راه دور در سطح متوسطی قرار داراف

 72/2با میااگین  ICDLدای لفه زمو ش مهارتؤسا ماای ایز م
لفه تفوین یک اظام ار  یابی موفق با ؤداری بیشترین و م

کمترین میزان زمادگی را جهت استفاده ا  زمو ش  49/2میااگین 
( 46/2دای پرستاران )ا  راه دور دارا بوداف. میااگین کل پاسخ
دای زمو  ی دااشگاه علوم امایااگر زمادگی متوسط بیمارستان

ب عف این  پز کی  ادفان به منظور استفاده ا  زمو ش راه دور در
دای فراگیران لفه توجه به ایا ؤعف زمو  ی مدر اهایت در ب  .است

بیشترین میزان و ااتخا   52/2دا با میااگین در طراحی دوره
دارای کمترین میزان  52/2محتوای زمو ش متناسب با میااگین 
ددف که ( اشان می55/2دا )زمادگی بوداف که میااگین کل پاسخ

دای زمو  ی دااشگاه علوم پز کی مارستانامکااات زمو  ی بی
 .(3)جفوا   ادفان در سطح متوسطی قرار دارد

 

 

 

 

 ميزان

 مهارت

درصد مهارت  .Mean± Std خيلی كم كم متوسط زیاد خيلی زیاد

 تعداد پرستاران

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

یاااهیرادای مهارت   (9)9  (5/9)2  (26)24  (55)44  (25)22 44/9±95/2 52 

Word  64 44/2±56/9 62(35)  66(37)  32(24)  3(3)  9(9)   افزارارم 

 Powepoint  (9)9  (6)5  (22)24  (24)32  (64)55 42/9±52/2 65 افزارارم 

 52 96/2±44/9 67(34)  32(24)  32(27)  29(5)  9(9)  اینترات

Skype قیچت ا  طر      (9)9  (2)2  (25)25  (23)25  (49)72 59/9±55/2 34 

Yahoo Messenger  66 75/2±54/9 49(59)  34(39)  25(25)  4(5)  9(9)   قیچت ا  طر 
 64 54/2±2/2 54(67)  35(32)  29(27)  5(6)  9(9)  چت ا  طریق اینترات

 32 39/2±49/9 42(77)  22(25)  4(5)  2(5/9)           9(9)   مان استفاده ا  اینترات در محل کار
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 هاي ابعاد چهارگانه استفاده از آموزش از راه دور از دیدگاه پرستارانلفهؤوانی ما: فر3جدول 

 ميانگين خيلی زیاد زیاد متوسط كم خيلی كم متغيرها ابعاد

 67/2 4 23 25 65 25 رایااه و اینترات دسترسی فراگیران به تکنولو یکی
 62/2 29 5 24 67 24 تجهیز مراکز کمک زمو  ی به تجهیزات

 34/2 29 5 25 64 25 ایجاد کتابخااه الکتروایکی
 24/2 23 22 32 35 25 فرادم زوردن امکااات ال م برای فراگیران ا  لحاا محتوی الکتروایک

 57/2 29 24 39 32 39 ارائه مشاوره فنی به فراگیران

 42/2 4 29 33 32 27 دای محلی با ارخ پایین خطااستفاده مراکز زمو ش ا  راه دور ا   تکه 
-فردنگی
 اجتماعی

 57/2 5 29 25 69 26 دای زمو ش ا  راه دورزمادگی عمومی برای راه اافا ی دوره
 45/2 29 22 27 62 22 ثر بودن این اظامؤایجاد باور و اعتقاد دروای به م

 42/2 23 25 32 36 27 دادورهافزایش احساس مسئولیت در زینفه  غلی ا  طریق برگزاری این 
 74/2 22 22 25 65 23 دای زمو  یوری سا ماای با استفاده ا  این دورهافزایش احساس بهره

 43/2 7 27 34 65 25 زمو ش مراقتت ا  حریم  خصی افراد
 43/2 7 27 33 64 23 کار با اینتراترعایت اصوا اخالقی در 

 43/2 7 22 27 59 25 رساای به فراگیران در مورد قوااین و مقرراتاطال  سا ماای
 49/2 4 27 27 52 24 تفوین یک اظام ار  یابی موفق

 45/2 22 24 36 62 25 دای زمو  یدای تخصصی جهت تفوین براامهتشکیل تیم
 43/2 7 29 36 34 29 دای تخصصیگیراافن دورهایجاد دفاتر با زمو ی جهت 

 ICDL 25 34 36 24 4 72/2دای زمو ش مهارت

 55/2 5 24 35 34 25 دای زمو ش ا  راه دورتنو  بخشیفن به براامه زمو  ی
 52/2 7 26 34 69 23 دافراگیران در طراحی دوره یا دایاتوجه به 

 53/2 4 26 32 62 26 دای زمو  یتضمین کیفیت براامه
 55/2 4 24 25 69 26 تغییر در  یوه دای زمو ش متناسب با زمو ش ا  راه دور

 52/2 22 22 23 69 23 ااتخا  محتوای زمو ش متناسب
 54/2 22 25 25 63 23 ارتتاط فراگیران با سایر فراگیران

 53/2 29 25 24 69 24 ارتتاط فراگیران با اساتیف
 42/2 22 25 39 69 23 اساتیفاعالم تکالیف توسط 
 55/2 29 26 32 69 26 دای رف  ا کاا به صورت زاالینبرگزاری کالس
 55/2 22 25 24 34 25 دای رف  ا کاا به صورت زفالینبرگزاری کالس

 

 

 گيريبحـث و نتيجه
برای  ا یموردادیفگاه پرستاران استت به امکااات تکنولو ی  
اتایج  زمو ش ا  راه دور در سطح متوسط قرار دا ت یریکارگبه

تکنولو یک  ددف که امکاااتو دمکاران اشان میپریزاد مطالعه 
ال م برای زمو ش ا  راه دور فرادم بود و طی زن پس ا  پیگیری 
و زمو ش ا  راه دور توسط تلفن و سرویس پیام کوتاه خود 

با اتایج مطالعه  که؛ [25]مراقتتی در بیماران افزایش یافته بود 
توااف محیط و جامعه پژودش حاضر مغایرت دارد و دلیل زن می

دای زمو ش ا  راه با ف. بفین ترتیب برای استفاده ا  ظرفیت
بیشتری استت به استفاده ا   تالشدا بایف دور، مفیران سا مان

درجه اوا به زمو ش کارکنان دا ته دای اوین و در فناوری
توااف به مسئولین در این اتایج پژودش حاضر می با نف. عالوه بر

 ریزی در سطح کالن برای زمو ش در حو ه سالمت کمک براامه
اای کنف. دمننین دیفگاه پرستاران استت به امکااات ی ا

اجتماعی ال م برای زمو ش ا  راه دور در -فردنگی
 و  وی هطالعه علهزمو  ی متوسط بود و با اتایج م یدامارستانیب

 

 

 
اافا ی زمو ش ضمن که جو فردنگی سا مان برای راهدمکاران 

با ف. بفین متفاوت می ،زماده است خفمت الکتروایکی کامالً
 یاافا راهگفت که میزان زمادگی متوسط برای  توانیمترتیب 
با ف. بفین منظور برای باال بردن این کافی امی دادورهاین 

اای بایف استت به درم -سسات بهفا تیؤمیزان مفیران م
دای تقویتی جهت ز نایی با زمو ی و کالس یدادورهبرگزاری 

دای بیشتر کارکنان و باال بردن فردن  استفاده زمو ش
دمننین دیفگاه پرستاران استت به  [.24] کننفالکتروایکی اقفام 

و در مقایسه با اتایج امکااات سا ماای مورد ایا  متوسط بود 
دای اولیه کامپیوتری ان که در زن مهارتو دمکارتحقیق فرجی 

دا با توسط بسیاری ا  کتابفاران تجربه  فه است و اکثریت زن
این موضو  ز نایی داراف متفاوت است. ا  این رو بایف استت به 
باال بردن این میزان با ترغیب کردن پرسنل به فراگیری دااش 

ای ا  راه دکامپیوتری جهت زمادگی استت به استفاده ا  زمو ش
دای دور اقفام  ود تا  ادف استفاده ا  این  یوه در تمام حو ه

ا  سویی  [.39] میبا صنعت سالمت به منظور زمو ش پرسنل 
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دیگر دیفگاه پرستاران استت به امکااات زمو  ی ایز متوسط بود 
 ددف زمو شکه اشان میو دمکاران علوی  و با اتایج مطالعه

 افزاریارم و افزاریامکااات سخت به دازن دسترسی و کارکنان
است  ثرؤم دای زمو  یدوره کاربری قابلیت افزایش در

ددنفه عفم دسترسی کافی پرسنل به  که اشان دمپو اای دارد
با ف. بفین امکااات ال م جهت استفاده زمو ش ا  راه دور می

دای مراقتت بهفا تی توان گفت که مفیران سا مانترتیب می
دا افاراف که اا ی ا  عفم اای به استفاده ا  این روشتمایل چنف
به طور کلی به اظر  [.24] بالقوه زن دارد یداتیظرفزگهی ا  

دای کافی برای کار با رسف، عفم زمو ش و عفم مهارتمی
کامپیوتر و اینترات، عفم دسترسی کافی بخش پرستاری به 

ران در  مینه  تکه محلی بیمارستان، عفم ارائه مشاوره به پرستا

دای استفاده ا  سامااه زمو ش ا  راه دور، عفم زمو ش مهارت
ارتتاطی مجا ی و مراقتت ا  حریم  خصی افراد ا  جمله مواا  

با ف. با توجه به کارگیری زمو ش ا  راه دور میه اصلی در عفم ب
اجتماعی، سا ماای و  -که امکااات تکنولو ی، فردنگی این

ای زمو  ی دااشگاه علوم پز کی  ادفان دزمو  ی بیمارستان
رسف استت به اجرای در سطح متوسط وجود داراف به اظر می

پییر دستنف و با فرادم  فن  یر زمو ش ا  راه دور ااعطان
دای توان ا  زن در راستای ارایه زمو شدای بیشتری میساخت

پرستاران که اقش حیاتی در ارتقاء  ضمن خفمت ا  راه دور به
مت بیماران داراف و به علت کمتود وقت امکان  رکت در سال
 دای حضوری را افاراف، بهره برد.کالس
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Introduction: In order to achieve educational goals in developing countries like Iran, it is essential 

to use new training methods especially distance learning.  The aim of this study was to investigate 

the possibility of using distance learning for nurses in teaching hospitals affiliated with Zahedan 

University of Medical Sciences. 

Method: In this cross-sectional study, all nurses working in teaching hospitals affiliated with 

Zahedan University of Medical Sciences were included. The validity and reliability of data collection 

tools were approved and the results were analyzed by using descriptive statistics (mean, standard 

deviation and percentage). 

Results: According to the nurses’ responses, it is revealed that for using distance learning, the 

organizational possibilities with average of 2.64, technological facilities with average of 2.49, 

sociocultural facilities with average of 2.64, and finally, educational facilities of hospitals with 

average of 2.58, are at intermediate level, respectively. 

Conclusion: The findings show that hospitals have necessary facilities at intermediate level for 

distance learning courses. Therefore, by providing technological, organizational, and educational 

infrastructure, nurses who have critical role in improving the health of patients but deprived from 

education due to lack of time, can also use distant learning. 

   

Key words: Distance Learning, E-Learning, Virtual Education, Nurses 
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