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آموزش پرستاری نقش مهمی در بهبود حرفه ای پرستاری 

دارد. استفاده گسترده از فناوری تلفن همراه در میان دانشجویان 

ن تکنولوژی ممکن است بتوان انکارناپذیر است. با استفاده از ای

کیفیت برنامه های آموزشی ارائه شده به دانشجویان پرستاری 

موقعیت  . استفاده از این رویکرد یادگیری(0را افزایش داد )

پرستاران در هر زمان و در هر کجا  برای دانشجویانیادگیری 

را فراهم آورده، محیط آموزشی را تغییر داده و نتایج مثبت 

 (.4ا به همراه دارد )یادگیری ر

ای در آموزش و بالین هوشمند به طور فزاینده گوشی های 

پرستاری در دنیا به کار گرفته می شوند. آنها طیف وسیعی از 

مجموعه های آموزشی رسمی و عملکردهای آموزشی را در 

به (. آموزش 2)همچنین محیط بالینی فراهم نموده اند

بت سالمت در حال مراق هایدانشجویان در شرایطی که سیستم

 ابجایی اساتید در محیط های مختلفج تغییر سریع است،

مینه آموزش هایی در زبالینی مطرح است، باعث چالش

تکنولوژی تلفن همراه قادر است از  پرستاری گردیده است.

یاددهی و یادگیری را تقویت فرایند آموزش حمایت نموده و 

ر یک استثنا به یک هنجا(. آموزش از طریق موبایل از 2)نماید

(، بنابراین نیاز است که 9)در آینده نزدیک تبدیل خواهد شد

ها و ... که متناسب های آموزشی، نرم افزارها، پادکستمحتوا

برای آموزش دانشجویان پرستاری باشد، توسط صاحبنظران 

این حرفه تهیه شود و نیز مطالعاتی جهت بررسی کارایی و 

مطالعه ای  4100د. در کانادا در سال اثربخشی آنها صورت گیر

در رابطه با خودکارآمدی اساتید و دانشجویان پرستاری در 

رابطه با یادگیری بوسیله فناوری موبایل در بالین پرستاری 

 دهنده سطح باالی اطمینان آنها از فناوریانجام شد. نتایج نشان

شدن در این نوع یادگیری بود تلفن همراه و آمادگی برای درگیر

ز طریق ابزار خودکارآمدی یادگیری ا در مطالعه مذکور(. 6)

بومی سازی چنین ابزارهایی در  موبایل توسعه داده شد.

ها ضروری می نماید. با کشورمان جهت استفاده از این روش

توجه به اینکه اکثریت دانشجویان از گوشی های هوشمند تلفن 

ل همراه، استفاده می کنند، پیشنهاد می شود همراه و دیگر وسای

مینه پرستاری در های آموزشی در زنرم افزارهایی برای فعالیت

و به روشی منسجم طبقه بندی و ارزیابی  دایران طراحی گرد

 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
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ی در اختیار دانشجویان پرستاری قرار گیرد. انجام تحقیقات شده

 لیوبام قیاز طر یریادگی در این زمینه به تعیین اثربخشی

(Mobile learning)  و افزایش کیفیت آموزش با این روش

 کمک کننده خواهد بود.
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