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 مقدمه -0

وابسته به فناوری های آموزشی  21آموزش پرستاری در قرن 

می باشد. توسعه برنامه های مدرن آموزشی شامل مفاهیمی نظیر 

در . [1]یادگیری ترکیبی، شبیه سازی و فضاهای مجازی است

برای اساتید و دانشجویان  بالینیمهارت های پرستاری آموزش 

بسیار حائز اهمیت است، زیرا ایمنی و سالمت بیماران وابسته به 

. عملکرد صحیح و مناسب مهارت های [2]مهارت ها است

پرستاری می تواند کیفیت مراقبت را افزایش داده و موجب ارتقاء 

جویان به صورت در گذشته آموزش دانش .[3]ایمنی بیماران شود 

سال گذشته حرکت  22با این حال در طول به چهره بوده،  چهره

رو به جلو در تغییر تدریس و یادگیری آموزش عالی از آموزش 

چهره به چهره به روش های نوین آموزشی صورت گرفته است. 

ش پرستاری گوشی هوشمند مبتنی بر زنرم افزار های آمو .[4]

برای  وش موثرییادگیری تعاملی بوده و با محتوای سیستماتیک، ر

ی ماری برای تجربه مهارت های بالینی یادگیری دانشجویان پرست

. تکنولوژی گوشی های هوشمند در مقایسه با ابزارهای [5]باشند

آموزشی سنتی اجازه دسترسی سریع به اطالعات موردنیاز 

و این ویژگی  ،[6]اورژانسی را در هر مکان و زمان فراهم می کنند

برنامه ریزی و ارتباط این ابزار ها، گسترش قابلیت حمل و نقل، 

این تکنولوژی را در حوزه سالمت تقریبا بی حد و حصر کرده 

. نرم افزارهای مبتنی برگوشی هوشمند می توانند [7]است

احساس انزوا و استرس دانشجویان پرستاری را طی دوره های 

 یتمایل پرستاران به استفاده از فناور. [8,9]بالینی کاهش دهند

گوشی هوشمند، کاربرد آن را افزایش داده و تلفن هوشمند را به 

عنوان ابزاری که می تواند ایمنی بیماران را از طریق دسترسی به 

 .[10,11]منابع مبتنی بر شواهد افزایش دهد مطرح می نماید

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 Mobile Learning 

طراحان آموزشی و مربیان به سرعت فن آوری تلفن همراه را 

نفوذ اجتناب ناپذیر در فهم به علت شایستگی آموزشی و قدرت 

. فناوری تلفن همراه و دستگاه های  [12]یادگیرندگان پذیرفتند

 M)– 1همراهتلفن همراه و یادگیری تلفن تلفن همراه، آموزش 

Learning ) [13]تدر هر کشوری بسیار مورد توجه بوده اس  .

برای پذیرش و یا تقویت دانش، رفتارها و یا مهارت همجنین آن را 

ها از طریق آموزش، و یا پشتیبانی از عملکرد مستقل از زمان و 

  .[12]کنندمی مکان و فضا ، تایید 

 

 کارروش  -8

بوده (narrative review) روایتی  -مطالعه از نوع مروری  این

و بهه منظور گردآوری داده هها، از مقهاالت موجود در پایگاه های    

، Science Direct، Pub Med  ،SID ، google scholarتخصهصی  

magiran به هر دو زبان انگلیسهههی و فارسهههی با کلید واژه های ،

آموزش، آموزش مبتنی بر گوشههی هوشههمند، آموزش پرستاری و 

 ,Smatr Phone Education آن ها یعنی) انگلیسیکاربرد و معادل 

Nursing Education, Application Education, طی سههال های )

  انجام شد.2010-2212
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 ها:  افتهی -6

مقاله با  22شد.  افتیمقاله  49موضوع،  هیجسهتجوی اول  در

تر توسههط دو  قیدق یسهه س با بررسهه رمرتبط،یعنوان غ یبررسهه

از مطالعه حذف شهههدند، در  دهیچک یمقاله با بررسههه 23 اب،یارز

مقاله مرتبط با موضهههوع، وارد مطالعه شهههدند و موارد  23 تینها

 شد. تخراجاس ریآنها در دو بخش به صورت ز جینتا دییکل

بر نرم افزار  ی: ضرورت کاربرد آموزش مبتنالف -6-0

 : یهوشمند در آموزش پرستار یگوش

وار مطالب  یآموزش بهه حف  طوط  یسهههنت یروش هها  در

از جانب مدرس خواهد  رندگانیادگی افتیو تنها منبع در پرداخته

 یرهاکا یناآگاهانه  یتنها به اجرا نیدر بال یپرستاران نیبود. چن

. [14] ندینما یبرخورد م یبه صورت انفعال ایاکتفا نموده و  یعادت

به پرستار مراقب مثال در  یآموزش چهره در موارد عدم دسهترسه  

 شتریب انیامروزه دانشجو . [15]هنگام سهفر انجام آن مشکل است 

. [16]کنند یاستفاده از دستگاه تلفن همراه م صهرف زمان خود را 

پاسخ دادن به برخی  یبرا یتوانند کمک یگوشی های هوشمند م

از چالش ها در موارد تصههمیم گیری بالینی دانشههجویان در غیاب 

دسهترسی به اطالعات ندارند   یابر یو در مواردی که منبعاسهتاد  

هوشههمند  ی. آموزش از راه دور با نرم افزار گوشهه[17] فراهم کنند

متمرکز پرسهههتاری  یآموزش سهههنت لیبر بهبود و تکم شهههتریب

 نهیاست که گز یسنت ریروش آموزش غ کیروش  نی. ا[18]است

 جیبراسهههاس نتا. [19]دهند یارائه م یریادگی ینوآورانه برا یها

و  تیدر مورد اسهتفاده از تلفن همراه در آموزش، رضهها  یمطالعه ا

آموزش در  یسهههنت ینسهههبهت به روش ها  هها روش  نیا حیترج

نوآورانه  یها کردی. رو[20]دهد یرا نشان م یپرستار انیدانشهجو 

آموزش چهره به چهره  یغلبه بر کمبود ها یآموزش از راه دور برا

 ای و نترنتیبه ا یها بدون وابستگ کردیرو نیشهود. ا  یاسهتفاده م 

 یعادالنه را فراهم م یریادگیفرصت  یریادگیبه سهفر جهت   ازین

 .[16]کند

دهند تا اطالعات  یم جازههوشمند به کاربران ا یها یگوشه 

 یبرا یقابل توجه تیاز قابل نیخود را بهه روز نگهه دارنهد، بنهابرا    

، عالوه بر آن، در [21]برخوردار هستند یآموزش پرستار شرفتیپ

 یبرشههواهد برا یبه منابع مبتن یدسههترسهه  این روش آموزشههی

ر و متنوع ت شتر،یب یسههنت یبداراز منابع کتا انیآموزش دانشهجو 

داشتن همراه تلفن  گرید دیمف یها یژگیاز و. [8,9]اسهت  دتریمف

قابل  یبرنامه ها ،یکیگراف شیکوتاه، نما امیارسال پ تیصهدا، قابل 

 این برنهامهه ها  . [22]همراه اشهههاره نمود نترنهت یدانلود، مرورگر ا

 یریادگی یکارشههناسهه  انیفعال را حف  و در دانشههجو یریادگی

. [23]مههدت مهههارت ههها را ارتقههاء دهههد یو حف  طوالن شهههتریب

این روش اسههتفاده از  یبرا یخوب زهیانگ یپرسههتار انیدانشههجو

 و موجب ابدیتواند بهبود  یم انیعملکرد دانشجوو  آموزش داشته

 یگوشههه ی، برنامه ها[24]آنهها شهههود  یلیبهبود عملکرد تحصههه

را به  دانشموثر کهه انتقال   یریادگیه هوشهههمنهد بهه عنوان ابزار   

نرم  نیبا استفاده از ا دیداده و اسات شیافزا یپرسهتار  انیدانشهجو 

 .[23]کنند ییرا راهنما انیتوانند به موقع دانشجو یافزار ها م

 طیاز مح انیشهههوند ترس دانشهههجو یروش ها باعث م نیا

نتایج یادگیری با مشارکت دانشجویان در . [25]ابدیکاهش  ینیبال

. [26]خارج از کالس درس با استفاده از تلفن همراه بهبود می یابد

خوب با اسهههتفاده از تلفن همراه، ارتباطات  یریادگیبرنهامه   کیه 

، همچنین فرصهههت [13]دهد شیرا افزا یتوابع تعهامل  ،یاجتمهاع 

هایی جهت اکتشهههاف، خودارزیابی و بازخورد برای دانشهههجویان 

 لیبرنهامه ها تما  نیا تیه بها جهذاب   نی. بنهابرا [27]فراهم می کنهد 

 شیافزا ینرم افزار آموزشهه نیاسههتفاده از ا شیبه افزا انیدانشههجو

 یم شیافزا زیمطالعه و کاربرد نرم افزار مهارت ن شیزاو با اف افتهی

 یدر آموزش مهارت ها یآموزشهه نیروش نو نیاسههتفاده از ا .ابدی

 یریادگیآموزش و  یبرا یتوان بهه عنوان راه  یرا م یپرسهههتهار 

به کار گرفته و در جهت انجام  یپرسههتار  انیموثرتر در دانشههجو

 برداشت.  یگام مارانیاز ب منیو ا تیفیبا ک یمراقبت ها

ر ب یمبتن یریادگی ی: عوام  مویر بر ایر بخشب -6-8

 :یهوشمند در آموزش پرستار یگوش

در مورد آموزش  ینگرش و عملکرد کارکنان پرسههتار یابیارز

با  بیدر ترک انیدانشجو یریادگی جینتا دیاسهات  نشهان داد  نیآنال

 انیو دانشجو دانسته سهیقابل مقارا روش آموزش چهره به چهره 

از  ،[28]رنددا یشهههتریب جانیه نیآنال سیجههت آموزش و تهدر  

به این شهیوه های آموزشهی ابتکاری نگرش مثبت داشته و    یطرف

به اسهتمرار اسهتفاده از آن تاکید دارند. دانشههجویان پرستاری در   

 استفادهحال حاضر از فناوری تلفن همراه  و رسانه های اجتماعی 

. [29]می کنند و عالقمند به استفاده از این منابع آموزشی هستند

 یادرار ونیزاسههیانجام کاتتر ینیلدانش و مهارت با یدر مطالعه ا

در گروه مداخله پس از استفاده  یپرستار یکارشناس انیدانشهجو 

 یوشگ زاربر نرم اف یمبتن ونیزاسیمهارت کاتتر یآموزشه  دئویاز و
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 نیداشت و ا یمعنادار شیآزمون افزا شیبا پ سهیهوشمند در مقا

. [3]شهههده بود انیدانشهههجو ینیمهارت بال شیآموزش موجب افزا

آموزش مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند موجب افزایش مهارت 

داخل  قیتزر ،یاتیح میعال طهیح 9در  دانشهههجویان پرسهههتاری

برنامه  نی. از ا[5]تراشه شدگاواژ معده و سهاکشهن داخل    ،یدیور

 شبیه، [30]توان به راهنماهای مرجع دستورالعمل دارویی  یها م

 شیوشههی هوشههمند در افزا سههازی راه هوایی مبتنی برنرم افزارگ

بها این ابزارهای  اشهههاره نمود.  [31]یمههارت کهارآموزان پزشهههک  

 یپرستار انیدر دانشههجو ینیو مهارت بال یخودکارآمد آموزشهی 

حل  ییتوانا جیترو یتلفن همراه برا ی. از فناور[5]می یهابد بهبود 

 توان یم یدر آموزش پرسههتار یو تفکر انتقاد تیمسههئله، خالق

با روش  سهیدر مقا یآموزشهه یها لمی. اسهتفاده از ف [32]دبر هرهب

 نیو همچن یخودکارآمد ییتوانا زانیتوانسههته م ،یآموزش سههنت

. [33]بهبود بخشد ینیبال ناتیرا در معا انیدانشهجو  یمهارت عمل

اسهههتفاده از نرم افزار قابل اجرا در کام یوتر موجب بهبود مهارت 

 .[34]اصول و فنون پرستاری در دانشجویان شد

بعد از اسههتفاده از نرم افزار در گروه مداخله  نتایج مطالعه ای

معنادار در سرعت شروع احیا  شیبا قبل از مداخله افزا سهیدر مقا

 114 یمارسهههتانیب شیزمان فراخوان اورژانس پ عنادارو کاهش م

در  ایباعث بهبود مهارت اح یروش آموزشههه نیوجود داشهههت و ا

 ی. اسههتفاده از نرم افزار آموزشهه[35]شههده بود یگروه مورد بررسهه

 انیهوشهههمند موجب بهبود عملکرد دانشهههجو یبر گوشههه یمبتن

آموزش  یبرا یریادگیروش  نیا نیشهههده ، هم چن یپرسهههتهار 

 یو مراقبت ها یکاربرد یو مهارت ها هیپها  یپرسهههتهار  میمفهاه 

اسهههتفاده شهههده  مانیمراقبهت از زنهان و زا   زیمهدت و ن  یطوالن

سههناریو مراقبت از افراد دچار زوال عقلی اسههتفاده از . [32]اسههت

. [36]موجب افزایش سطح مهارت مراقبین این بیماران شده است

همراه جهت آموزش  فنآموزش تل یتکنولوژ بیاسهههتفاده از ترک

 یدر دانش، مهارت، عملکرد و خودکارآمد یکهارکنهان پرسهههتار  

موجب و  ،[32]ستمثبت بوده ا یپرستار انیپرسهتاران و دانشجو 

 نی. بنابرا[18]شود یمختلف سالمت م یوهایود آموزش سهنار بهب

 انرندگیادگیهوشمند مهارت  یبر نرم افزار گوش یدر آموزش مبتن

صورت مکمل در کنار روش آموزش  آن بهو استفاده  فتهای شیافزا

روش  نیبه مداومت اسهههتفاده از ا انیدانشهههجو قیو تشهههو جیرا

 به همراه خواهد داشت.را  ینیبال یارتقاء مهارت ها  ،یآموزش

 :یریگ جهیو نت بحث -9

دنبال رشد فناوری اطالعات، روش های سنتی آموزش که  به

در حال حاضهر اسهتفاده می شهوند به تنهایی پاسخگوی نیازهای    

آموزشی نیستند. این روش ها وابسته به زمان و مکان خاص بوده 

فراهم  انیواقعی و مناسههب را برای دانشههجو طیو نمی توانند شههرا

اطالعات و  ناورینمهایند. طی چند دهه گذشهههته اسهههتفاده از ف 

ارتبهاطات در زندگی روزمره و حرفه ای گسهههترش یافته اسهههت.  

باتوجه به نقش تاثیرگذار و غیرقابل انکار پرسههتاران در مراقبت از 

عیت با موق یبیماران، لزوم آشنایی پرستاران و دانشجویان پرستار

می  ینیبال یتهایت، قبل از ورود به موقعهای بالینی مشههابه واقعی

به سزایی در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس،  تاثیرتواند 

تفکر انتزاعی و مهارت بالینی در موقعیت های واقعی داشته باشد. 

براسههاس مطالعات مرور شههده یکی از موارد نفوذ فناوری، محیط  

استفاده از های آموزشهی و ایجاد روش های نوین تدریس اسههت.  

روش آموزش مبتنی بر نرم افزار گوشههی هوشههمند یکی از روش  

 یهایی اسهت که می تواند در آموزش مهارت های بالینی پرستار 
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مورد استفاده قرار گیرد. آموزش مهارت بالینی مبتنی بر نرم افزار 

گوشههی هوشههمند برای توصههیف تکنیک هایی به کار می رود که  

م افزاری تقلیهد می کنههد و از این  شهههرایط بیمههار را در محیط نر

تواند یک محیط امن را برای دانشههجویان ایجاد کرده و  یطریق م

هم چنین به پیش بینی پروسهههیجرها، روش حل مسهههاله و تفکر 

 انتزاعی دانشجویان کمک نماید.

تواننهد توانهایی تجربه یک    یمزایهای این روش یهادگیری م   

ینی، توانایی ارزیابی و موقعیهت بحرانی قبهل از وقوع در محیط بال  

تامل در فعالیت ها در شههرایط ایمن، پیش بینی شههرایط از طریق 

موقعیت مصهنوعی ایجاد شده، فراهم کردن ایمنی بیمار و غلبه بر  

دانشههجویان پرستاری  رایچالش کمبود محیط آموزشهی بالینی ب 

ن آ یایاز مزا زیباشهند. هماهنگی باالی تجهیزات تلفن هوشمند ن 

مزایای نرم افزارهای آموزشی گوشی  گریشهود. از د  یمحسهوب م 

هوشهمند، تنوع و جذابیت، نوگرایی، دسهترسهی سریع به امکانات    

روز دنیا، ارائه روش های آموزشهی جدید و مناسب، قابلیت برنامه  

اهداف آموزشی مشخص و ذخیره حجم باالی اطالعات  یریزی برا

پژوهش هها کهاربرد و تهاثیر مثبت این روش را در     یاسهههت. برخ

آموزش دانشهههجویهان و کارکنان برخی از حرفه ها گزارش نموده  

 اند.

 سپاسگزاری 

ارشههد  کارشههناسههی نامه این مقاله حاصههل بخشههی از پایان 

بهها کههد اخال  پهرسهههتههاری دانشهههگههاه علوم پزشهههکی ایران   

IR.IUMS.FMD.REC 1396.9511706001 ان باشد. نویسندگمی

دانند از همه کسانی که در راستای اجرای پژوهش برخود الزم می

 ما را یاری کرده اند تشکر و قدردانی نمایند.  
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