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 مقایسه آموزش حضوری و مجازی در استقرار مدیریت خون بیمار
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 هچكيد
 سابقه و هدف 

 .است ماریب ینیبهتر بال امدیبه پ یابیشواهد به منظور دست بر یمبتن یوپزشک یجراح میمفاه یاجرا مار،یخون ب تیریمد
 روش آموزشی حضوری و بررسی دو ،هدف از این تحقیق آموزش آن است. اولین مرحله استقرار مدیریت خون بیمار،
 بود. مجازی جهت استقرار مدیریت خون بیمار

 ها مواد و روش
از سه گروه  یبه صورت تصادف مارستانیکارکنان ب در بیمارستان شهید لواسانی، 40نگر در سال  در یک مطالعه آینده

 تمرکز شدند. حضوری و های آموزش مجازی گروه و وارد یکی از انتخاب شدند شگاهیآزماوپرستاران  ،پزشکان
خون و  یها فرآورده یها نیگزیجا ،ماریخون ب تیریاساس مد بر اصول و یروش آموزش دو دهنده در هر آموزش

از  سهیمقا یشرکت کردند. برا کنواختیامتحان  کیدر دوگروه  هربود. پس از اتمام دوره  رانهیگ خون سخت قیتزر
 .شداستفاده  SPSS 03 افزار از نرم لیتحل و هیتجز یبرا و یزوج  یاسکوئر و ت یطرفه، کا کیآزمون آنووا 

 ها يافته
ه ب (58-122) 8/42 ± 4/12 دوره مجازی در و( 40-122) 7/42 ± 1/12 ینمره افراد در دوره حضور نیانگیم

مربوط به سابقه کار  یها نیانگیم .مجازی تفاوت معناداری نداشت ی ونمره افراد در دوره حضور نیانگیم آمد. دست
 در دو گروه نشان نداد. یاختالف معنادار زیافراد ن لیتحص یها سال و

 ينتيجه گير
 یبرا نشان نداد. یوحضور یدوگروه مجاز نیب یمطالعه تفاوت معنادار نیکنندگان ا در شرکتکسب شده دانش 

 و یحضور یها از آموزش توان یم سطح کشور یها مارستانیب در "ماریخون ب تیریمد"مستقر نمودن  آموزش جهت
 بهره برد. یمجاز

 آموزش، بیماران، انتقال خون :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42/11/1241: تاريخ دريافت
 44/14/1241 :تاريخ پذيرش
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  مقدمه 
  پتیصک     جراحص  مهمفصان  یاجرا ،مارهـوؤ ی تيريم     
 مصار هی   هیوتر یصال  ام هی  پ  ایهیوان  ی  م ظور دست یر  مبت 
ا ص    نيیا چ     جو چ    ر ی م يريت ـوؤ یهمار .است
 کيص  را مصار هی است ز  ـوؤ ـصود   مم  جراح راموؤهدر پ

  یک  م اسب  را ی وؤ ارژیم   در اظر گرفت       اتهم بع ح
 مارهدرماؤ ی ج هات   ام هر ش پ ني. ا ياما  م قيتتر حفظ  

   هیصال  یوبود   ترفتهپ ،ر ش نين ف اژ ا .(1)ز   م یوتر را
 یصصا ـصصوؤ   یضصصر ر رهصصاژ تمصصاس   تهصصپرن توسصص  مصصارهی

وؤ    ص  است ز  یام  س  مرحل  یصود      میصوالن ـوا
ـطران نمصرا  یصا    درماؤ امود    را کياـتالالن نماتولوژ

ثر اژ ؤاسصصتفاد  مصص .(4) دنصص  زصصانم مصص راـصصوؤ  قيصصتتر
 " اممصال جراحص   در مصار هـصوؤ ی  تيريمص  " ینا یاسترات 
  ايص  یساژ   هیو ینا ر ش ـوؤ   یکا ريرنای  ر ش)یام  

optimization) پاسصخ یوتصر یص  ممص       یرا یرا مارهی تواا   م
 یصا ومصاد  ز ص .    یتياژ ـصوار   اای رانههتغ ري  سا  جراح

 کهص ژاـصوؤ ولو  افصت يیص  در  مصار هی اژهص ا نا زمک اين ر ش
 ايص ( زم ـوان  ی    یرـوده    افراد ريـوؤ اژ سا قي)تتر
 ،استرات ی نيا یرهزارگ  ی ج هات ـوان  رفت. در نهاژ ی  حت
 (.1)افتينم ارتقا ـوان   مارهی   هیال ام هپ

اهاژ یص    نا یرای استقرار م يريت ـوؤ یهمار در یهمارستاؤ    
یص    اژهص ا پتیصکاؤ  پرسصتاراؤ   گوا  زص     نماؤ وموژش است.

 نهمختلصف حص   رانههضمن ـ مت دارا  تا یا تغ ینا وموژش
  .(3گردا ) یتترهملم ی  نا   موارن یدارا ی     زار ساژگار

سصالمت   سصتم هدر س یا حرفص   ینصا  وموژش   یوبصود یراامص   
   هص اام Continuous Education (CE) يصا "ومصوژش مص ا    "
 تهص فهز ميی  افصتا  اژهیوا  ز  ن ف واوا یرو رد  زردؤ ا  م
یا توج  یص  حجصم ا المصان      . ( 2است) ماراؤهاژ ی اقبتمر
ممکصن   ینصا  نيگتياژ جصا   کص يتعص اد متخصصصاؤ،    ميافتا

 اژ نر  بهترز اي   وموژش اژ را  د ر وموژش چور  ی  چور ،
وموژش اژ را  د ر  است.مجاژی  حضوری   د  اوع وموژش

 ییصرا  تصتر ه  استقالل ی یريپذ چوؤ ااعطاف نم ي ايمتا یدارا
   داردمتعصارف   ینصا  یا وموژش س يداام در مقا یجستجو

توجص  یص     (. یا1، 4)ز    م تيفعال را تقو یرهادگيتمرزت یر 
 اژ ،در وموژش حضوری سيت ر یکردناير  ینا تيمی  د

وموژش     هی  ادام  تیص  يز  تما  پرس ل اديجمل  تع اد ژ
 یصا   در  سص ل  یصهفت پر متصکالن   ،ضمن ـ مت داراص  

 مختلصف حضصور مص ظم در مراحص      درـواسصت  یهمارستاؤ  
 ((webیصر      ، وموژش اژ را  د ر مبت  وموژی ینا یراام 
قرار گرفت   تيمورد حما مهدن  پ اژ د االين و ورن   يا ی

  کهی  م واؤ وموژش الکتر ا  ر ش وموژی نيا. (1، 8است)
 (web)   موجصود در  ی   اسصت زص  توسص  م صایع        هاام
 .(9)یود  م  بااهپتت
 نهااتقصال ـصوؤ در یص    دااصم یص  زمبصود     قبل نای  طالعم    

ایصصار    یو ایصصت ینصصا مراقبصصتپرسصص   سهسصصتم   پتیصصکاؤ 
  یهمار  مراقبت اژ تهفهز یداام یرا نيا تهانم (.14)اا  زرد 
  یوبصود   مصار هی  م ص يا اقصع   در .ـوؤ است تتريق در  م يا
ـ مان  ینا ستمهس ییرا  چالت  یو ایت ینا مراقبت تهفهز

ومصوژش   ی يو  اسصت یصا  است.  ماراؤهی  یو ایت ینا مراقبت
تصواؤ سصبو ارتقصای     مص  زصار    هپتیکاؤ در می   پرستاراؤ
ز  م يريت ـوؤ یهمار  توج  ی  وؤ یا (.11ی ) مارهسالمت ی

ارتقصای سصالمت یهمصاراؤ     زهفهصت    ی  م واؤ يک  اژ مصوارد 
توج  یص  انمهصت حفصظ م صایع      یا ای په ا زرد    جايگا   ي  
يک   ـوؤ یهمار را در یروؤ ی يم تا م يريت ،زتور ـوؤ در

ا لصهن مرحلص  یصرای     اؤ مستقر امصايهم. نای تور اژ یهمارستاؤ
 ومصوژش ايصن اسصترات ی در    استقرار مص يريت ـصوؤ یهمصار،   

نای زاری پرسص   ومصوژش    توج  ی  یهفت یا یهمارستاؤ یود.
مقايسص    نا یروؤ ی يم تا ی  یررس    وؤ ژياد تع اد گهرا    

مص يريت  "اسصتقرار   مجاژی در ر ش وموژش حضوری   د 
 یپرداژيم.  "ـوؤ یهمار

 
  ها روشمواد و 

 تيريم "استقرار ی  م ظور اگر وي    یا مطالع  92سال  در    
 اقع در یمال یر    لواساا  هیو مارستاؤهدر ی "مارهـوؤ ی

قلو،   قلو، جراح یان یا تخص تخت  144 یتوراؤ   دارا
در ا لصهن    یص .    راحص  ر هص      ممصوم     جراحص   داـل
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ـوؤ  گهر یا تجويتز  در  زارز اا مرحل  استقرار، ی  وموژش 
 پرس   زص  در  . در ایت اـت  ی نای وؤ یودا ، پردا  رد وفر  

يو  س  )وی  يمراقبت   ینا خمیمختلف اژ جمل   ینا یخم
   ... جراحص    ،اتا  ممص ، ا رژااصس، داـلص    ،يو( س  س   

وؤ  نصای   رد وفصر  ـصوؤ   در تتريصق   زار یودا     متغول ی
 سایق یراي   ر د ی  مطالع   ی ا .  ارد مطالع اقم دایت  ، 

     ااتقال ـوؤ الاسي ينمو    هسال زار در ژم کي ح اق 
 اسصت زارز صاؤ    وي. ی یود اام   ر د ی   رح امضای رضايت

اژ  سریماریی   ورن  مارستاؤهی متقاض   ر د ی   رح در
ااتخصا    پرسصتاراؤ    پتیصکاؤ  ،تصگا  يوژما پرس   گر    س

اامص    ضصايت ر پر زصردؤ فصر    ز     پس اژ . افراد یرزتی ا 
  ارد مطالع  ی ا .

نصا   سطح دااصم وؤ   ایيارژ ییرا  اژ وموژش، وژموا قب     
ايصن   در ص  یصود.   14ز  ح اق  امصر  قبصول  وؤ    ی  یرگتار

ـوؤ،  نای  رد ودرـصوص فر نا وؤ نای وژموؤ یام  دااست 
پصس اژ  موارض تتريق ـوؤ یصود.   نای تتريق   اا يکاسهوؤ

 ورن   پرس   یهمارستاؤ ی،  ورن زسو امر  قبول  در وؤ
 ی  یصص  د   صصورن حضصصور   وموژیصصتصصصادف   ارد د ر  

مص يريت ـصوؤ   "درـصصوص   ي  ئويص     یمجاژ  ،سخ راا
 .ی ا  "یهمار
  یر ا ول   وموژی ر ش د  دن    در نر وموژش تمرزت    

 ینصا  فصرو رد   ینصا  نيگتيجا ،"مارهـوؤ ی تيريم "اساس 
د   نر دریود.  (،(restrictiveگهراا  تتريق ـوؤ سختـوؤ   

یصر   ی صا . ر ش وموژش یر مو   يک متخص  یهوویص  یصود  
 نای الژ  در یهمارستاؤ يک ر ژ یصرای ز فصرااس     نمان گ 

   ا   ر ژ ديگری جوت ضب  تصوير،  ورن سخ راا     ی
   یصود د ر  چوصار سصامت    زص   در اظر گرفت  ی . اسالي نا
 يک واـصت امتیصاؤ   کيز   گاؤ پس اژ اتما  د ر  در  یرزت

امتیاؤ یا اظصارن   اين االنؤس ي اي  پار اي  یرزت زردا . 
 )يک متخص  اژ ااتقال ـوؤ   یهووی  س  متخص  ائه   ت
   ر ژ یص   اساس مراجع یر   اژ یهمارستاؤ( متخص  ديگر د 
 41یخصم     1یصام    وؤوژم نيی . ا  هئ  تا  هتو داها برمعت
االن یص   ؤیود. سص  مارهـوؤ ی تيريال مریوط ی  داام م ؤس

سوال ا ل درـصصوص   1ی ا .   راح یا   ي ورن چ   گت
 نای یررسص     ال د   ر شؤس 1ارزاؤ م يريت ـوؤ یهمار، 

نصای   ال سصو  در مصورد ر ش  ؤسص  1 وامهصک،  درماؤ یهماراؤ
ال چوار  درـصوص ؤس 1حهن جراح ،  م يريت ـوؤ یهمار

نصای   ال وـصر راجصع یص  ر ش   ؤسص  1نای ـصوؤ     جايگتين
 اژهص امت 2 حهی  نر پاسخ  یگهراا  تتريق ـوؤ یودا .  سخت

ایصتبا  امصر     پاسصخ  ايص االن ی  ؤ پاسخ ؤس یداد  ی    یرا
امتیصاؤ)در   ي امران اوصا  نه. ارتباط یاظرگرفت  ات  در  م ف

زص    ي نصا  یخصم    الن،هال(   سصطح تیصص  ؤس 41مجموع 
)نماا   ا رژااس، یخم داـل ، ز     جا زار م در وؤ پرس  

    م ن ژمصاؤ تجریص  یصغل     هر ( اتا  مم ، یخم  ي    
 ییصرا  حهتع اد   در   پاسخ  ی .قرار گرفت  ایيمورد ارژ
 ی . یررس  تهال اؤنر س
 . گرديص ارائص    ارمعه اایراف ± نهااگهامران ی   ورن م    
  اسصکوئر   تص   ی رف ، زصا  کياژ وژموؤ واو ا  س يمقا ییرا

 one-way Annova, chi-square, and paired t-test  ژ جص 
 43اسخ   SPSSاژ ار  افتار  یرای تجتي   تیله استفاد  ی .
 .مياستفاد  زرد

 

 ها يافته
 2افصر یصرزت زرداص ،     14،يا ز فرااس ید ر  حضور در    
  هص (   یق%1/1پتیک) افر 2  تگا يوژما نه( تک س%1/1)افر
 .%( پرستار یودا 1/88افر) 44
 1/94 ± 1/14 یامصصر  افصصراد در د ر  حضصصور نهااگهصصم    
افصراد    هتیصص  ینصا  سال نهااگمه. وم  دست  ی( 144-42)
 42 اؤهص م ناي اژ ی  دست وم . سال (43-12) 4/11 ± 1/1

%( در یخم 1/8افر)  4، نای  ي   یخمICU در %(3/32افر)
%( در اتا  3/2افر) 3 وژمايتگا ، در %(1/1افر) 1 ،ا رژااس

 ینصا  %( در یخصم 8/21) هص یق افصر  34   ا زرد  مم  زار م
 .(1 )ج  ل امتغول ی  زار یودمختلف 

   صمریوط ید ر  حضوری  در حهدر   پاسخ  ی نيزمتر    
 افراد  %18  صزود صصی وؤصنای ـ نصجايگتي در مورد 3ال ؤس

  43   41 الؤس   .ز     ی  وؤ پاسخ  یهح داد  یودا  یرزت
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در   افراد ی  وؤ پاسخ  صیهح داد  یوداص  در    19   18ز  
 ـصوص ر ش اتولوگ یود.

%( 9/2)افصر  14 افر یرزت زرداص ،  422د ر  مجاژی  در    
%( 4/92افصر)  434 %(  8/4افر پتیصک)  4   تگا وژماي در

 ر  دز  ص   در   افصراد یصرزت   نهااگهص پرستار یوداص . امصر  م  
 نهااگهص (. م18-144)ومص   دست  ی 8/94 ± 4/14 ،مجاژی
   سصصال 3/11 ± 2/1 ز  صص گاؤ ن یصصرزتالهتیصصص ژمصصاؤ 

 اژیصود.  سال ( 1-41) 3/8 ± 4/1 پرس  سایق  زار  نهااگهم
%( در 9/2افصصر) CCU  ،14 %( در1/1افصصر) 19تعصص اد  نايصص
%( 9/13افصر)  32 ،%( در ا رژااصس 1/8افر) 44   تگا يوژما
مختلصصف  ینصصا %( در یخصصم1/41افصصر) 119  هصص  یقICU در

 یصر   صیهح  ینا . در   پاسخیودا  زار  یهمارستاؤ متغول ی
 جصص  ل مطصصایق یصصا 41تصصا  1 سصصؤاالننرزصص ا  اژ  اسصصاس

  .(3)ج  ل یود
%   14یصا   3ال ؤمریوط ی  س حهدر   پاسخ  ی نيزمتر    
داام افراد  3ال ؤس % یود.144یا  1ال ؤمریوط ی  س نيتترهی

در  1ال ؤ  سص   هس ج  مرا  نای ـوؤ جايگتيندر ـصوص 
 .یود ا ول م يريت ـوؤ یهمارمورد 
   (1/94 ± 1/14)یامر  افصراد در د ر  حضصور   نهااگهم    
 نصم  یصا  (8/94 ± 4/14)د ر  مجصاژی  افراد درامر   نهااگمه

 .ا ایت   مع اداری اـتالف
   2/91 ± 4/14 یامر  پرستاراؤ در د ر  مجاژ نهااگهم    
. ابصود  مع صادار  اـصتالف  ز  یود 4/94 ± 3 حضوری د ر  در
 افصراد   هتیصص  ینصا  سال   مریوط ی  سایق  زار ینا نهااگهم

ومصوژش  در د  گصر     یاـصتالف مع صادار   تهص ا ز  ص    یرزت
 د.اتاؤ ا احضوری  مجاژی  

 
 

 محل خدمت  کننده در گروه آموزش حضوری بر اساس بخش : میزان نمره اکتسابی افراد شرکت1جدول 

 

 122میانگین نمره اکتسابی از  تعداد افراد آموزش دیده بخش و محل خدمت

 33/19 ± 42/14 %(1/8افر ) 4 یخم ا رژااس
 14/91 ± 48/1 %(3/32افر ) 42 نای  ي   یخم

 84/84 ± 41/1 %(1/1افر ) 1 وژمايتگا 
 41/98 ± 3/4 %(3/2افر ) 3 اتا  مم 

 44/88 ± 91/8 %(8/21افر ) 34 نای ج رال یخم
 1/94 ± 1/14 %(144افر ) 14 جمع

 
 خدمتمحل   بر اساس بخشمجازی کننده در گروه آموزش  : میزان نمره اکتسابی افراد شرکت0جدول 

 

 122میانگین نمره اکتسابی از  تعداد افراد آموزش دیده بخش و محل خدمت

 11/84 ± 91/11 %(8/1افر ) 19 یخم ا رژااس
 18/93 ± 44/9 %(1/44افر ) 13 نای  ي   یخم

 44/81 ± 11/9 %(1افر ) 14 وژمايتگا 
 43/99 ± 11/2 %(1/11افر ) 31 اتا  مم 

 11/89 ± 41/14 %(14)افر  144 نای ج رال یخم
 8/94 ± 4/14 %(144افر ) 422 جمع
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 کننده در هر سؤال در دو گروه آموزش مجازی و حضوری افراد شرکت صحیح: درصد پاسخ 3جدول 
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 بحث
زص    افر یصرزت زرداص    14ز فرااس، اي یدر د ر  حضور    
ز  ص   در   یصرزت  % افصراد 14وااؤ اژ پرستاراؤ یودا .% 1/88

 ( زصصارICUنصصای  يصص  ) در یخصصم مراقبصصت %1/41 یخصصم  
اژ % 1/1 % افصصراد اژ پرسصص   وژمايتصصگا   1/1 زرداصص . مصص 
امصر  افصراد در د ر     نهااگهص م ز   گاؤ پتیک یوداص .  یرزت
 ینصا  سصال  نهااگهص م دست وم .  ی 1/94 ± 1/14 یحضور
 سصصال یصصود. 4/11 ± 1/1 د ر  حضصصوری در افصصراد  هتیصص 
 ینصا  نيگتيال جصا ؤمریوط ی  س حهدر   پاسخ  ی نيزمتر
یهتترين پاسخ  یهح ی  ا ول م يريت ـصوؤ یهمصار      ـوؤ

 داد  ی   یود.
 ،اژ پرس   یرزت امصود  یوداص    افر 422د ر  مجاژی در    
 مختلف   نای در یخم %1/41ز  یودا  پرستار نا وؤ% 4/92
اژ  %9/2 نای  يص   یصا   یوداص .    مراقبت در یخم% 9/13

امصر    نهااگهص م % پتیصک یوداص .  8/4 پرس   وژمايتصگا    
 . ومصص دسصصت  یصص 8/94 ± 4/14 ،مجصصاژی د ر  در پرسصص  

اـصتالف   یمجصاژ  ی  امصر  افصراد در د ر  حضصور    نهااگهم
  .ا ایت   یمع ادار
  صچالت  صیو ایت ینا مراقبت تهفه  یوبود ز مارهی  م يا    

است.  ماراؤهی  یو ایت ینا ـ مان مراقبتنای  سهستم ییرا
یص     يص زصار یا   همیص  پتیکاؤ در   اؤپرستار مهتاؤ وموژش

 اظصر  ر  د ي ی اسصا  مارهموم سالمت ی يک  اژ موام م واؤ 
 ،4414 سال نمکاراؤ در تیقهق  در   یرين .(11)گرفت  یود
 اؤهص ااتقال ـوؤ در م  در داام پتیک  قهاف مممتوج  یک

زص     اژ جملص  پتیصکاا    دااتصک   پتیصک   الؤهالتیصص  فارغ
 ز  تتريق حال  در ،ی ا  ،را یر ع ز      اتيـوان   رژ  م

 درحال ـواريتی است   ماراؤهدر ی  اتهح   يفرو کيـوؤ 
یص  وؤ  ژمصاا   اژ مرد  در سراسر جواؤ ممکن اسصت   یارهیس
 کيص   ی   ور زل چ  تتريق ـوؤ اگر .(11)دایت  یای   اژها

مصال   یصر مصوارض     لص    یود  در اظر گرفت  م منيا   يفرو
یصا  نمصرا  اسصت.    تهص ا  ااسصاا  نصای ـطر ـطایا ، ج اات ا
اژ ـطصران ااتقصال    در   81ح  د رانکار، ارائ   وموژش  
 کصرد ممل یا توج  ی  اين ز  .(14)نست   یرهتگهپ ای ـوؤ ق
ااتقال ـصوؤ یامصع مصوارض       م   داام زاف  در  فهضع

یصاي  يکص  اژ داليلص  زص       ،یصود   م ماراؤهدر ی رهمرگ   م
نمصهن   زصرد،  جواؤ ی  سمت م يريت ـوؤ یهمار سصو  پهص ا  

 .یایص  وؤ صـطانای نمصرا  یصا تتريصق ـص     موارض جااب   
 کيص ـصوؤ  ااتقصال   ینا سيمعتق ا  ز  سر   یعض چ  رصصاگ
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ـوؤ را ی   ور  نای  رد وفرز   اا  زرد  جاديزاروم  ا ستمهس
تصور یصود   ني  ممکن است م جر ی  ا دن    م  يتیو منيا

   ـطصر اسصت    ، ااتقصال ـصوؤ یص   یصود  ـوؤ وساؤ  نهمأز  ت
در مصورد   یرهادگيص   حتص  ايص   يص ر  رههی  تغ یاژها ن،يی ایرا

در حصال  زص     .(13، 12) جصود اص ارد   م يريت ـوؤ یهمصار 
اژ  ريااپصذ  ي امر جص ا  کيااتقال ـوؤ در زله  ملو   وموژش

گصذار  رهتاث مصار هـصوؤ ی  تيري  اساس مص    يپا یر وؤ است  
 یسصاژ   ص  هیو ییرا یکردير  "مارهـوؤ ی تيريم " یای ، م 

دایصت    اژهص ـوؤ ا قيی  تتر است ز  یاي   مارااهمراقبت اژ ی
 .(11، 14)یای  

در ص  زارز صاؤ    4/44زص    ا اتاؤ داد پهری   نمکاراؤ    
 یدارا دااصصم ااتقصصال ـصصوؤ   نيهسصصطح پصصا یدارا  یو ایصصت

داام  نا وؤ در   4/11  فق   نست   در   1/44 نهااگهم
 گهصری اموداص  زص     اتهج    دایت  اژ ااتقال ـوؤ   قای  قبول

در ژمه   ملصو  ااتقصال   ی  وموژش   توجونا ی   ور قای   وؤ
  فهمطالع  تو  کي  نمکاراؤ گوژک  .(11)دارا  اژهاـوؤ 
 مارسصتاؤ هی 12داام ااتقال ـصوؤ زارز صاؤ     ایيارژ یرا یرا
نصا   وؤوژمصوؤ   حه ی ینا پاسخ نهااگهااجا  دادا    م  د لت
. در مطالعصص  مصصا (18)در صص ( یصصود 89تصصا  12در صص )اژ  44
   1/94 ± 1/14 یافصصراد در د ر  حضصصورامصصر   نهااگهصصم
 .یصود  8/94 ± 4/14 ید ر  مجصاژ  امصر  افصراد در   نهااگمه
 در نمکاراؤ داام زارز اؤ را ارژيای  زصرد  یوداص .     کژگو

سپس مهتاؤ دااصم   ز  ما م اـل  وموژی  ااجا  داد    حال 
 را س جه يم.

در یو ایصصت  درمصصاا   نصصای ـصص مان سهسصصتم زارز صصاؤ    
یا ز   یرای وؤ   ی  وموژش دارا  اژها افت يتوسع   یزتورنا

 تصا دن ص     مص  حهنا ترج ازثر وؤ ،ساژگار یوا  ان یغل رههتغ
ماا ص    ي ايص متا اژ نيوموژش واال .(11)   هیب نيوموژش واال

 یرـوردارمتترک،  یزار ینا فر ت   یريپذ ااعطاف ، راحت
نصای   سهسصتم  زارز صاؤ وموژش مص ا     ییرا  لهپتااس یود   

در  نيص واال صورن    ی یموژش م ا   پرستارو درماا  است.
یصا   سص  يدر مقا یارهیسص  یايص متا ،پرستاراؤثبت نای  سهستم
   دااتصصگا ا الً یاژگتصصت یصص   ؛دارد یحضصصور ینصصا یراامصص 

پرستاراؤ سصخت اسصت    ینا یرا وموژ ی ؤ پس اژ م ن داام
 ،یزصار  ینصا  یراامص   یصا  تضصاد   هص ممکصن اسصت یص  دل    ثااهاً
 ،فتصرد   یزار نای فتهزار   ی حجم  ،یخص ینا تهمسئول

 اره. یس(face-to-face classes)نای حضوری یرزت در یراام 
 اژ تصصرفت هپ نيصصواالنصصای وموژیصص    ر ش .سصصخت یایصص  

 ی پرس   درمصاا   یرا   يی    یرهادگي یضر ر ینا یو ر فن
 توسصع   العمصر    مصادا   یرهادگيص یص    اژهادرماؤ  زادرنست  ، 
درماؤ یهمصاراؤ یص  یوتصرين یصک       ی دارد تا مراقبت  ا حرف 

 (.19، 44ممکن ااجا  پذيرد)
را  نيص واال ومصوژش    اژمثبتص  جياتصا  نا  اژ مطالع یارهسی    

نای اا اژ چتم ،یغل  تيرضا ترفت،هپسبو    اا  اتاؤ داد 
 در قبلص   انهیا تجری س يمقا ی دررهادگيی    هم مي  افتا او

ی ؤ   اجتمام ، لهتیص ترفتهپ حت   اا     ی زالس درس
یوبصود   نيص یا استفاد  اژ ومصوژش واال  یگرهمری ینا   فر ت

    ز  اثریختص   تاؤ دادا نا  مطالع یرـ  اژ (.41)است افت ي
  اسصت  لص    اسصبتاً زصم یصود    نيواال یرهادگي دردرک مهتاؤ 
 جياظر اتصا  اژ نيواال یرهادگيمتع د اتاؤ داد  ز   نای  مطالع
مهصصتاؤ  مطالعصص  مصصا اهصصت در. (44-42)ثر اسصصتؤمصصی رهادگيصص

تفا ن مع اداری یا گصر     زسو ی   زارز اؤامر   يادگهری  
 ورن ز فرااس ا ایت. چ ااچص  يصک یررسص       ی حضوری
اتصاؤ   4411 تا 4444سال  مطالع  اژ 114ر ی  یر متاواالهت

 تهص فهز"ای درـصصوص   پارچص   ديص گا  يصک   داد  است زص  
افصراد   اظصران  نصا   مطالع ازثر   ا ارد  جود "نيوموژش واال

حال  ز  مطالع  مصا یص     در. (41اا ) ز     را ثبت امود  یرزت
 یررس  زهفهت اين ر ش وموژی  پرداـت  است. 

 ای یصر  مطالعص   4419-4444سصال   نمکاراؤ در   گراس    
ژماؤ وموژش مجاژی  نم ز     ااجا  دادا    یرزت 413ر ی 

ومصوژش   افصر  224.نصا یرگصتار اموداص     ؤحضوری یصرای و   
نصا   افر وموژش مجاژی دريافصت زرداص . وؤ   113 حضوری  

ی   ور  یاظر ومار اژی ز   گاؤ حضور یرزت اتاؤ دادا  ز 
دسصصت   یصصدر دااصصم  یتصصترهی یدسصصتا ردنا  قایصص  تصصوجو

ز  در مطالع  ما تفا ن مع اداری یصهن   حال  در .(44و ردا )
مصا در     نصا  وؤ تفا ن یصهن مطالعص    یاي  د گر   دي   ات .
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 ی  ايننا یای .  وؤ مهتاؤ داام ایت اي  ز   گاؤ   تع اد یرزت
دله  ما ایت ا وژموا  یرگتار اموديم تا مطمئن یويم زص  زلهص    

در ملو  ااتقال ـصوؤ دایصت     ز   گاؤ داام ایت اي  را یرزت
حضصوری   نصای مجصاژی     سپس  ارد يک  اژ گر     یای  
 سبک ارائ رفت ،  زار  ی ینا ر ش البت  در نر وموژی  ی ا .

ايصن   اقصم مومص  در   ز  ص گاؤ  یرزت یساژ   وماد  میتوا  
دار  موص    ز   ی  اين دله  در مطالع  ما يک فرد ژمه   ايفا م 
 نصر  میتوای يکساؤ در سع   افری در ارائ    وموژش یود  

قایص    ميافتام جر ی   COVID-19 پاا م  د  گر   ی   یود.
 راافراد اين ر ش وموژش، ی   است.  نيواال یرهادگيتوج  
  يص ج  نای وموژش ییرا ـودتا اژ ژماؤ وژاد   ز   م قيتتو

اژ  یوژموؤ ق رتم ص   کي پاا م  و،هترت نياستفاد  ز   . ی  ا
 البت  اين ر ش ومصوژش،   . دادارائ   نيواال یرهادگي  هپتااس

 اژهصصا مهپصص نماا صص  ،داردـصصود را  ی هصصزل ینصصا تيمیصص  د
    دسترسص  یوترهزامپ تانهتجو ، زاف  تالهجيد ینا موارن
تواا  یصرای   اما م  (.41)نياالااجا  وموژش و ییرا  تراتيی  ا
سبو حت     یود  مفه  اؤ یسهارصادر درمص ا   زصوژش مصوم

 نصای  یهمارسصتاؤ  در "مص يريت ـصوؤ یهمصار   "مستقر امصودؤ  
 زتورگردد.سطح  یهتتری در

گيري نتيجه
   هیصال  یوبصود    تصرفت هپ ،م يريت ـصوؤ یهمصار  ن ف اژ     
 یصصا ـصصوؤ   یضصصر ر رهصصاژ تمصصاس   تهصصپرن توسصص  مصصارهی

اسصصصترات ی  . یصصصرای اسصصصتقراراسصصصت  میصصصصوالن ـصصصوا
اهصصاژ یصص  ومصصوژش زصصادر درمصصاؤ   "مصص يريت ـصصوؤ یهمصصار"

ز  صص گاؤ ايصصن  در یصصرزتیصص  دسصصت ومصص    دااصصم  اسصصت.
 گصصصر   مجصصصاژی   مع صصصاداری یصصصهن د مطالعصصص  تفصصصا ن 

مسصصتقر امصصودؤ ومصصوژش در یصصرای  حضصصوری اتصصاؤ اصص اد.
 سصصطح زتصصور ینصصا مارسصصتاؤهی در "مصصارهـصصوؤ ی تيريمصص "
  .مجاژی یور  یرد نای حضوری   تواؤ اژ وموژش م 

 

 تشکر و قدردانی
اژ  IR.TMI.REC.1394.1668ايصصن مقالصص  یصصا زصص  اـصصال      

زمهتصص  اـصصال  مؤسسصص  مصصال  وموژیصص    پ  نتصص   صصو  
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    پرسص   وقصای دزتصر جمالهصاؤ   لواسصاا    یهمارستاؤ یصوه  
اجصرای  صرح یررسص  چگصواگ      مصصا را در   زص   یهمارستاؤ

اموداصصص ،  یيصصار اسصصتقرار مصص يريت ـصصوؤ یهمار صصمهماا   
 .گرددهم  ردااق تتصکر  
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Abstract 
Background and Objectives 

Patient blood management is an evidence-based medical and surgical concept in order to 

achieve a better clinical outcome for patients. The first step in the establishment of patient 

blood management is its training. The purpose of this research is to investigate face-to-face and 

virtual educational methods for the establishment of patient blood management. 

 

Materials and Methods 

In 2016, a prospective study was designed to implement "patient blood management" in 

Shahid Lavasani Hospital. The hospital staff were randomly selected from three groups of 

doctors, nurses and laboratory staff to enter one of the virtual and face-to-face training groups. 

The training focused on the principles of "patient blood management", substitutes for blood 

products and restrictive blood transfusion. After completing the course, both groups 

participated in a uniform exam. One-way Annova, chi-square, and paired t-test were used for 

comparison. We used SPSS version 23 software for analysis. 

 

Results 

The average score of people in the face-to-face course was 90.7 ± 10.1 (64-100) and in the 

virtual course 90.8 ± 10.6 (58-100). There was no significant difference in the average scores 

of participants in the face-to-face and distance training (p = 0.9). Neither was there any relation 

between work experience (p= 0.9) and years of education (p = 0.1). 

 

Conclusions   

The knowledge gained in the participants of this study did not show a significant difference 

between the two virtual and face-to-face groups. In order to implement "patient blood 

management" in hospitals across the country, face-to-face and virtual trainings can be used. 
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