مقاله پژوهشي
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تاثیر آموزش به روش پیامک بر نمره مراقبت از خون

چكيده
سابقه و هدف

ارتقای دانش ،نگرش و مهارت پرستاران در هموویژیالنس ،ميتواند در زمینه مدیریت مصرف خون
کمککننده باشد .هدف این مطالعه ،تعیین تأثیر آموزش به روش پیامک بر مراقبت از خون بود.
مواد و روشها

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربي بوده و جامعه آماری آن ،کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر
بندرعباس در نیمه اول سال  8351بود .از طریق نمونهگیری تصادفي از دو بیمارستان ،گروه مداخله و کنترل و
از هر بیمارستان  31پرستار انتخاب شدند .برای پرستاران گروه مداخله  01پیامک در مورد هموویژیالنس،
روزی دو بار ارسال شد .یک بار قبل از آموزش با بازرسي بیمارستاني چک لیست نحوه ارزیابي نظام مراقبت
از خون مربوط به بیمارستان با کد  00.HV.003.CHL/01پر شده و بار دوم بعد از اتمام دوره آموزشي مجدداً
چک لیست با انجام بازرسي چک شده و نمره چک لیست ارزیابي هموویژیالنس در دو گروه مقایسه شد.
دادهها با نرمافزار  SPSS 85و آزمونهای آماری دقیق فیشر ،کایاسکوئر ،تي مستقل و تي زوجي تحلیل شدند.
يافتهها

بین دو گروه از نظر توزیع متغیرهای زمینهای پرستاران ،تفاوتي وجود نداشت .نمره حاصل از چک لیست
مراقبت از خون قبل از مداخله در دو بیمارستان تفاوت معناداری نداشت ولي بعد از مداخله نمره مراقبت از
خون در بیمارستان گروه مداخله باالتر بود(.)p<1/118
نتيجه گيري

بر اساس نتایج ميتوان گفت که آموزش به روش پیامک بر نمره مراقبت از خون مؤثر بوده و ميتوان روش به
کار گرفته شده در پژوهش حاضر را جهت آموزش هموویژیالنس به پرستاران استفاده کرد.
كلمات كليدي :خون ،آموزش ،پرستاران
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مقدمه

مصرف خون در طب دنیا و ايران ،جايگاه وااليی دارد و

دستاندرکار انتقال خون و فرآوردههای خونی میباشد()3ت
انتقال خون بخش مهمی از مراقبتهای پزشـکی اسـت کـه

فـــرآورده اسـ ـت()4ت بررسـ ـی نحـــوه اجـــرای فرآينـــد
همووي ي نس(مراقبت از خون) توسـط پرسـتاران و ديگـر
مراقبان بهداشتی ،مـیتوانـد جنبـههـای مختلـف نقصـان و
خطاهای همووي ي نس را مشخص کند()31ت سـطح پـايین
دانش پرستاران ،تکـرار انجـام ترانسـفوزيون و درک پـايین

اگر به صورت صحیح انجام شود ،مـیتوانـد نجـاتدهنـده
حیات بیماران باشد()2ت با اين حال ،از جملـه دغدغـههـای

خون میشود که در مورد سطح دانش و مهارت پرسـتاران،

فرآوردههای آن در بیمارستانها و هـمچنـین مراقبـتهـای

استفاده از روشهای آموزشی نوين میتواند در ايـن زمینـه
کمککننده باشـد و توجـه بـه آنهـا در برنامـه بـازآموزی

مطرح در انتقال خـون ،درخواسـت بـیش از حـد خـون و
پرستاری آن میباشد()1ت فرآينـد انتقـال خـون ماننـد همـه
مــداخ ت طبــی دارای عــوار ناخواســته و نــامطلوبی
میباشد که بسته به نوع و شدت آنها ،مشـک ت مختلفـی
در گیرندگان خون ايجاد میشود()4ت هر اتفاق ناخواسته در
زنجیره انتقال خون میتواند تهديدکننده زندگی ،ناتوانی يـا
عدم سازگاری با شرايط برای اهداکننده خون يا بیمار باشد
و سبب طوالنی شدن مدت زمان بستری و منجر بـه مـر
شود()5ت در اين فرآيند چند مرحلـهای و پیچیـده ،چنـدين
گروه مختلف حرفهای مانند پرستاران ،پزشکان ،متخصصین
آزمايشگاه ،دهندگان و گیرندگان خون مشارکت دارنـد()6ت
بخش مهمی از ايمنی و ارربخشی ايـن فرآينـد ،وابسـته بـه
دانش و مهارت پرستاران خواهـد بـود و نقـش حیـاتی در
کاهش عوار

مرتبط با تزريق فرآوردههای خون از طريق

شناخت صحیح بیمار و بررسی فرآوردههای خونی ،مراقبت
کافی از بیمار و پاسخ فوری به عـوار جـانبی دارنـد()9ت
اين مراقبت بخش جـدايی ناپـذير از عملکـرد بـالینی آنـان

آنها از دانش انتقال خون ،باعه بروز خطا در فرآيند انتقال

ضروری به نظر میرسد()6 ،33ت جهت افزايش آگاهی افراد
جامعه و مخصوصاً پرسن بهداشـت و درمـان ،بـه ابـزاری
قدرتمند نیاز است که به موقع ،کم هزينه ،سـريع و مطمـئن
باشد()32ت با توجه به برخی معايـب کـ سهـای آمـوزش
سنتی ،بسیاری از نظامهای آموزشی در دهههای اخیر سـعی
کردهاند بـا ورود و بـه کـار بـردن تکنولـويیهـای نـوين،
يادگیری را با کمترين زمان بهبود بخشـند()31ت تکنولـويی
تلفن همراه میتوانـد بـا اسـتفاده از سـرويس پیـام کوتـاه،
دســتیابی ،بحــه ،کشــف و تبــادل اط عــات را گســترش
دهد()34ت مطالعهها نشان داده است که استفاده از سرويـس
پیام کوتاه در آموزش مورد استقبال قـرار گرفتـه اسـت(،36
)35ت با توجه به مطالعههای ذکر شـده و اهمیـت توجـه بـه
مقوله همووي ي نس و اهمیت نقش پرستاران در اجرای آن
و اهمیت و سـهولت اسـتفاده از روش آموزشـی از طريـق
پیامــک ،محقــق بــر آن شــد تــا ت ـأریر آمــوزش مبتن ـی بــر
همووي ي نس به روش پیامک بر نمره مراقبـت از خـون را

است()8ت بزرگتـرين خطـر در طـب انتقـال خـون ،خطـای

بررسی نمايدت

خون اتفاق میافتد و مربوط به گرفتن نمونه خـون قبـ از

مواد و روشها

انسانی است که اغلـب در ترانسـفوزيون نادرسـت اجـزای
ترانسفوزيون خون و چک کردن مشخصات بیمار در کنــار
تخت ،قب از وص کردن خون میباشد که هـر دو مرحلـه

پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنتـرل بـودت جامعـه

حیاتی توسط پرستاران اتفاق میافتد()6ت جهت کاهش خطا

آماری آن کلیه پرسـتاران شـاغ در بیمارسـتانهـای شـهید

در زنجیــره انتقــال خــون ،بحــه همــووي ي نس کــه يــک

محمدی و خلیج فارس شهر بندرعباس در نیمـه اول سـال

سیستم نظارت کشوری بر س مت خون و فرآوردههـای آن
در تمــام مراحــ زنجیــره انتقــال خــون اســت ،مطــرح

3199بودنــدت حجــم نمونــه بــا اســتفاده از اط عــات روش

میباشـد()9ت هـدف اصـلی همـووي ي نس ،جلـوگیری از

اين مطالعه يک مطالعه نیمـه تجربـی بـر اسـاس طـرح

پايلوت در بیمارستانهای شهید محمدی و خلیج فـارس و
میانگین و واريانس آنها محاسبه شـد و در فرمـول تعیـین
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در حفظ جان بسیاری از بیمـاران مـؤرر اسـتت تهیـه خـون
سالم و کافی ،هـدف اساسـی تمـام مراکـز و سـازمانهـای

تکرار عـوار

يـا واکـنشهـای ناشـی از تزريـق خـون و

آموزش و نمره مراقبت از خون

حجــم نمونــه(

سمیه بهمنزاده و همکاران

 ،)38لذا اين سؤاالت در نظر گرفتـه نشـدند و نمـره از 81

= ،)nگذاشــته شــد و

حساب شدت پ وهشگر يک بار قب از آمـوزش بـا بازرسـی

تعداد پرستاران هر گروه تعیین گرديدت نمونههـا بـر اسـاس
معیارهای ورود شام  :رضـايت بـه شـرکت در پـ وهش و

بعد از اتمام دوره آموزشی ،مجدداً چـک لیسـت بـا انجـام
بازرسی چک شد(پس آزمون)ت بعد از گرفتن پـیش آزمـون

انجام همکـاریهـای الزم ،عـدم مشـارکت در برنامـههـای
مربوط به مديريت مصرف خـون و همـووي ي نس در سـه

از نمونه ها ،به مـدت يـک مـاه  61پیامـک بـه صـورت دو

ماه گذشته ،داشتن سابقه کاری به مدت حداق يک سـال و

پیامک در روز در مورد همووي ي نس ،شناسـايی بیمـار در

داشتن حداق مدرک کاردانی برای پرستاران بودت معیارهای

زمان تهیه نمونه ،قب از تزريق خون و در زمان تزريق خون

خروج هـم شـام  :انصـراف از ادامـه همکـاری و تکمیـ
ناقص پرسشنامه بود .نمونهگیری اولیه به صورت تصـادفی

و فرآورده ،تحوي و دريافت کیسه خون يا فرآورده ،تزريق
به بیمار و نکات پرسـتاری مهـم ارسـال شـدت بـرای گـروه

بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس انتخاب شده و بـه

کنترل هیچ مداخلهای انجـام نشـده و صـرفاً آمـوزشهـای

بود و از بین بیمارستانهـای آموزشـی شـهر بنـدرعباس دو

مداوم بیمارستان اجرا شـدت بعـد از اتمـام مداخلـه ،مجـدداً

صورت تصادفی بیمارستان شهید محمدی به عنـوان گـروه

توسط محقق ،چک لیست مراقبت از خون بـرای پرسـتاران
تکمی شـده و دادههـا جمـعآوری شـدت تجزيـه و تحلیـ

مداخله و بیمارستان خلیج فارس به عنوان کنتـرل انتخـاب
شدت سپس به صورت مبتنی بر هدف از هـر بیمارسـتان 11

دادهها با روش تحلی دادههای کمـی و بـا اسـتفاده از آمـار

پرستار واجد شرايط انتخاب شدندت ابزار گـردآوری دادههـا

توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی مانند

شـام يــک پرسشــنامه مشخصـات دموگرافیــک پرســتاران

آزمونهای کای اسکوئر ،دقیق فیشر ،تی مستق  ،تی زوجی

شام سن ،جنس ،وضعیت تأه  ،میزان تحصی ت ،سـابقه

انجام گرديدت
جهت رعايت اخ ق در پ وهش ،ضمن تايید از طـرف

گذرانــدن دوره همــووي ي نس ،ســابقه کــار ،وضــعیت
اســتخدامی و شــیفت کــاری و چــک لیســت بــا کــد
HV.003.CHL/01

کمیته اخ ق دانشگاه علوم بهزيسـتی و توانبخشـی بـا کـد

بودت اين چـک لیسـت کـه مـورد تايیـد

اخ ق  IR.USWR.REC.1394.348و کسـب مجـوز اجـرا،

سازمان انتقال خون مـیباشـد ،در ارزيـابی همـووي ي نس

محقق خود و اهداف پ وهش را برای نمونهها معرفی کرده
و يادآور شد که شرکت در مطالعه کـام ً اختیـاری بـوده و

بیمارستانها از آن اسـتفاده مـیشـودت چـک لیسـت نحـوه
ارزيابی نظـام مراقبـت از خون(همـووي النس) مربـوط بـه

تــاریری بــر رونــد ارزشــیابی آنهــا نــدارد و اط عــات

بیمارستان نام دارد و شام چهار بخش و  38سـؤال اسـت

شرکتکنندگان محرمانه خواهد ماندت بعد از اتمـام مطالعـه،

که در ک بیمارستان نمره  311کسب مینمايدت قسمت اول

تمام محتوای جلسات آموزشی گروه مداخله به گروه کنترل

آن تکمی فرم درخواست خون و فرآوردههـای خـونی(33

هم آموزش داده شدت

امتیاز) ،قسمت دوم شناسايی بیمار در زمان تهیه نمونه قبـ
از تزريق و در زمان تزريـق خـون و فـرآورده( 39امتیـاز)،

يافتهها

تحوي و دريافت کیسه خون و فرآورده(38امتیاز) و تزريق

در اين پ وهش  61نفر شرکت داشتند که تمام آنها تا

خون( 54امتیاز) را شام میشود که در مطالعـه حاضـر بـه

پايان کار باقی ماندندت نتايج مطالعه نشان داد که با استفاده

علت عدم وجود درخواست اوريانسـی و پ کـت فـرزيس

از آزمون کایاسکوئر ،سطح تحصی ت و شیفت کاری در

همچنین ماهیت مطالعه و يکسان بودن برخی قسمتهـا در

دو گروه مقايسه گرديد که اخت ف آماری معناداری بین دو
گروه وجود نداشتت همچنین با استفاده از آزمون دقیق

خون(ســؤاالت  ،)31 ،32 ،33 ،31ســؤاالت مربــوط بــه

فیشر ،توزيع جنسیت ،وضعیت تأه  ،سابقه گذراندن دوره

دستـورالعمـ هـا( )36و سـؤاالت مربوط به بازرسی( 39و

همووي ي نس و وضعیت استخدامی و با آزمون تی مستق ،

چک لیست قب و بعـد از آمـوزش ماننـد سـؤاالت بانـک

54
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بیمارستانی چک لیست را پر کرده(پیش آزمون) و بـار دوم

دوره  ،38شماره  ،3بهار 3411

سابقه کار آزمودنیها(به سال) و میانگین سنی در دو گروه

آماری تفاوت معناداری نداشـتندت بعـد از اجـرای مداخلـه،

مقايسه شد که تفاوت معناداری نداشتند( جدول )3ت

نمره مراقبت از خون در گروه مداخله بـه  49/61 ± 6/39و

مراقبت از خون هـر دو بیمارسـتان ارزيـابی شـد کـه طبـق
نتايج ،نمـره مراقبـت از خـون بیمارسـتان مداخلـه ± 9/94

بودن توزيع دادهها و بر اساس آزمون آماری تی مستق بین
میانگین نمـره مراقبـت از خـون دو گـروه بعـد از مداخلـه

 19/96و در گــروه کنتــرل  19/41 ± 9/69بــود و از نظــر

تفاوت معناداری وجود داشت(جدول )p≤ 1/113()2ت

جدول  :8مشخصات دموگرافیک پرستاران
مداخله

کنترل

گروه

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

مجرد

)21/1( 6

)21/1( 9

متأه

)81/1(24

)96/9( 21

مرد

)31/1( 4

)21/1( 6

زن

)86/9( 26

)81/1( 24

بهیار

)31/1( 1

)6/9( 2

کارشناسی

)96/9( 21

)81/1( 25

ارشد

)31/1( 1

)31/1( 1

دکترا

)1/1( 3

)1/1( 1

رسمی

)91/1( 28

)81/1( 25

پیمانی

)6/9( 2

)36/9( 5

متغیر

تأه *

جنسیت*

تحصی ت**

استخدام**

آماره

p

-

1/99

-

1/91

آماره X2

1/91
3/28

1/42

* آزمون دقیق فیشر ** ،آزمون کایاسکوئر
جدول  :5مقایسه میانگین نمره مراقبت از خون قبل و بعد از مداخله در دو گروه

گروه
متغیر

نمره مراقبت از خون

مداخله

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

مقدار اماره

t

*p

قب از مداخله

19/96 ± 9/94

19/41 ± 9/69

3/39

1/24

بعد از مداخله

49/61 ± 6/39

18/36 ± 9/61

5/25

1/113

33/6

3/15

مقدار اماره
**p

t

1/113

* آزمون آماری تی مستق ** آزمون آماری تی زوج

≤

1/38

≤
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بـر اسـاس هـدف مطالعـه ،نمـره منتـج از چـک لیست

در گروه کنترل به  18/36 ± 9/61رسیدت با توجه به طبیعـی

سمیه بهمنزاده و همکاران

آموزش و نمره مراقبت از خون
بحث

همکاران( )2139مطالعهای تحت عنـوان تـاریر آمـوزش بـه

بر اساس نتايج حاص از مطالعه ،میانگین نمره منـتج از

روش پیامک بر دانش پرستاران بیهوشی انجام دادهاندت نتايج
مؤرر و ساده مـیباشـد ،در ارتقـای دانـش پرسـتاران مفیـد
میباشد()21ت جعفریمنش و همکاران( )2135يک مطالعـه

کنترل تفاوت معناداری نداشتت بر اين اساس میتوان گفت
که آموزش به روش پیامک به پرستاران ،بر نمره مراقبـت از

با هدف تعیین تاریر روش آموزشـی پیـام کوتـاه بـر دانـش

خون بیمارستان مؤرر میباشدت هر چند که مطالعـهای يافـت
نشد که همووي ي نس را با ابزار مشترک سنجیده باشد امـا

نشان داد که يکی از عوام مهم و مـؤرر در ارتقـای دانـش

حاضر استت خنده زمین و همکاران با انجام يک مطالعه بـا

پرستاران ،استفاده از روشهای نوين آموزشی مثـ پیامـک
میباشد()23ت

پرستاران در مورد کتواسـیدوز ديـابتی انجـام دادنـدت نتـايج

نتايج برخی از مطالعههای قبلی ،هم راستا با نتايج پـ وهش
هدف تاریر آموزش بر میـزان آگـاهی پزشـکان و پرسـتاران

با بررسی مطالعههای انجام گرفته میتـوان دريافـت کـه

نسبت به همووي ي نس(مراقبت از خـون) در اهـواز نشـان
دادند کـه آمـوزش يـک روش ارتقـای آگـاهی پزشـکان و

ترانسفوزيون خون ،همیشه مورد توجه بوده ولی استفاده از
روشهای مختلف نوين آموزشـی جهـت ارتقـای مباحـه
مربوط به ترانسفوزيون خون مانند پیامک ،در پرسـتاران بـا

پرستاران نسبت به همووي ي نس مـیباشـد()39ت تجلـی و
همکاران در انتهای مطالعه خود پیشنهاد دادند که به مبحه

وجود ارربخشی باال بسیار مورد غفلت قـرار گرفتـه اسـتت

همــووي ي نس در واحــد داخلـی ــ جراحـی دانشــجويان
کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری توجه بیشتری شـود

روشهای آموزشی نوين و ساده ،ايـن خـ ء را پـر نمايـدت

همووي ي نس از دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شود()31ت

تفــاوت در جامعــه و نمونــه و محــیط پـ وهش ،ابزارهــای
متنوع ،روش و حتی زمان پ وهش از مهمترين تفاوتها در

محقــق ســعی داشــت بــا انجــام ايــن مطالعــه و اســتفاده از

و برگزاری کارگـاههـای آمـوزش مراقبـت هـای اسـتاندارد
مسرور رودسری و همکاران با مقايسه تاریر آموزش به سـه

مطالعههای بررسی شده با مطالعه حاضـر اسـتت دسترسـی

روش بازخورد محور ،نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگـاهی
و عملکرد پرستاران در زمینه فرآينـد همـووي ي نس نشـان

آسان ،کم هزينه بودن و استفاده از تکنولويی ،نیاز به وقـت
کم و حتـی اسـتفاده در مـواقعی غیـر از مواقـع کـاری کـه
خودش مديريت زمان است ،میتواند از دالي توجیه نتايج

دادند که دو روش نقشه مفهومی و بازخورد محور بـه يـک
میـــزان بـــر آگـــاهی و عملکـــرد پرســـتاران در زمینـــه

يکسان و ارربخشی اين روش در ارتقای مـديريت مصـرف

همووي ي نس مؤرر بـوده و ارربخشـی بیشـتری نسـبت بـه
سخنرانی داشتهاند و هـمچنـین روش سـخنرانی ارربخشـی

وسیلهای در پاسـخ بـه تیییـرات سـريع ،نحـوه مراقبـت و

داشته ،لذا پیشنهاد میشـود برنامـهريـزیهـای آتـی جهـت

بــاالبردن اســتانداردهای حرفــهای پرســتاری شــناخته شــده
استت

خون پرستاران باشدت از اين رو آموزش مسـتمر بـه عنـوان

بیشتری نسبت بـه دو روش ديگـر بـر عملکـرد پرسـتاران
آموزش و بازآموزی پرستاران در خصوص همـووي ي نس

از محدوديتهای پـ وهش حاضـر ،شـیوه آموزشـی از

به شیوه تلفیقی از اين روشها صورت گیرد()38ت میرزايـی
و کريمــی در مطالعــهای بــا هــدف تعیــین تــاریر آمــوزش

طريق پیامک میباشد که کسب اطمینان از مطالعه دقیـق آن
توسط نمونهها از کنترل پ وهشگر خارج بود و بايد به گفته
آنان در مورد خواندن مطالب اعتماد کردت

همووي ي نس با مدل نقشه ادراکـی بـر دانـش دانشـجويان
پرستاری در اين زمینه نشان دادند که ايـن روش آموزشـی
در ارتقای دانش همـووي النس مـؤرر اسـت()39ت جیمـنس
مـــارکو و همکـــاران اســـتفاده از آمـــوزش را در زمینـــه

يافتههـای پـ وهش حاضـر ضـمن تائیـد و حمايـت از

همـــووي ي نس مـــؤرر اعـــ م نمودنـــد()6ت دايـــز و

فرضــیه تحقیــق نشــان داد کــه ايــن مداخلــه آموزشــی در
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چک لیست مراقبت از خون بیمارستان گروه مداخله بعد از
اجرای مداخله نسبت به قب افزايش پیدا کرد ولی در گروه

مطالعه نشان داد که استفاده از روش پیامک کـه يـک روش

3411  بهار،3  شماره،38 دوره

همووي ي نس به پرستاران استفاده کردت

 باعه ارتقای نمره منتج از چک لیست مراقبت از،پرستاران
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خون بیمارستان آنها و مديريت مراقبت از خون مـیشـودت
تشكر و قدرداني

اين مطالعه حاص پايان نامه کارشناسی ارشـد در رشـته

اين بدين معنی است که ايـن طـرح آموزشـی و عملـی بـه

زيســت فنــاوری پزشــکی در مؤسســه عــالی آموزشــی و

عنوان يک مداخله مفید آموزشی به ويـ ه از نظـر آمـوزش
پرستاری به عنوان يک عضو بزرگی از پرسن بیمارسـتان و

پ وهشـــی طـــب انتقـــال خـــون بـــا کـــد اخـــ ق

،تیم درمانی میتواند با اررگذاری بر نمره مراقبـت از خـون

 مــیباشــدت بــدين وســیله ازIR.USWR.REC.1394.348
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The effect of education by SMS method on blood care
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Abstract
Background and Objectives
Improving the level of knowledge, attitude and skills of nurses in the field of hemovigilance
can be very helpful in the field of blood consumption management. This study aimed to
determine the effect of education by SMS method on hemovigilance.
Materials and Methods
This study was semi-experimental in which all nurses working in two hospitals of Bandar
Abbas in the first 6 months of 2018 were our statistical research community. Two hospitals
were selected through random sampling and divided into intervention and control groups.
Then, 30 nurses were selected from each hospital. For the nurses of the intervention group, 60
text messages about homovigilance were sent twice a day. Once before the training during the
hospital inspection, the checklist on how to evaluate the blood care system (hemovigilance) of
the hospital with the code 00.HV.003.CHL/01 was filled out and the second time after the
training course and the scores of the homovigilance assessment checklists were compared.
Data were analyzed using SPSS19 using Fisher's exact test, Chi-square, independent t-test, and
paired t-test.
Results
There were no differences between the two groups regarding the background variables of
nurses. The scores of hemovigilance checklist before the intervention in the two hospitals were
not significantly different; however, after the intervention the score of hemovigilance in the
hospital of the intervention group was higher (p ≤ 0.001).
Conclusions
Thus, education by SMS method is effective on blood care score and the method used in the
present study can apply to train nurses on homovigilance.
Key words: Blood, Education, Nurses

Received: 3 Aug 2020
Accepted: 9 Nov 2020
Correspondence: Hosseini M.A. Ph.D in Higher Education Administration. Associated Professor of University of
Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
Postal Code: 1985713871, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 22180036; Fax: (+9821) 22180036
E-mail: Bahmanzadeh.somayyeh2020@gmail.com

