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چکيده
مقدمه: با ورود به عصر اطالعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایي است که دستخوش تغییرات اساسي شده و آموزش الكترونیكي 
به عنوان پارادیمي جدید، به شكلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. با ایجاد روش 
یادگیري  بررسی مزایای  با هدف  این مطالعه  لذا  پرستاري تسهیل مي شود.  آموزش  یادگیري در  یاددهي-  فرایند  الكترونیكي  یادگیري 

الكترونیكي در آموزش پرستاری انجام شد.
 Science Direct روش: این مطالعه از نوع مروري بوده که به منظور گردآوري داده ها، از مقاالت موجود در پایگاه هاي تخصصی
Pub Med ، SID منتشر شده به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 1995 تا 2015 استفاده شد. براي این منظور از روش 

جستجوي سلسله مراتبی و کلید واژه های آموزش الكترونیكی و آموزش پرستاری استفاده شد. در نهایت 20 مقاله انتخاب و بررسی شد.
یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه به طورکلي مي توان مزایاي آموزش الكترونیكي را در چند محور به شرح زیر برشمرد: تعامل بین 
استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیكي استاد و دانشجو در کالس درس، تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش 
دانش و آگاهی پرستاران و به روز بودن اطالعات و نهایتاً ارائه بهترین مراقبت ها در محیط بالین، بهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب 
برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت مندی پرستاران از به کارگیری این رویكرد آموزشی و افزایش مهارت ها 

و شایستگی های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران. 
نتیجه گیری: با توجه به مزایای آموزش الكترونیكی، پیشنهاد می گردد که این روش  به عنوان یك روش ارایه آموزش مؤثر در 
دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور مورد توجه قرار گیرد. با توسعه آموزش الكترونیكی در دانشكده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمي، به ارتقا 

بهره وري نزدیك خواهیم شد.

كلید واژه ها: یادگیری، آموزش الكترونیكی، آموزش پرستاری.
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مقدمه 
همزمان و همراه با تحوالت و تغییرات وسیعی که در جهان 
پیدا              توسعه  روز  به  روز  که  جدیدی  تكنولوژهای  و  آمده  به  وجود 
می کنند زندگی انسان ها نیز تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و دچار 
تغییراتی شده است. زمانی بشر تنها به پست دسترسی داشت ولی 
امروزه با ورود تكنولوژی های جدیدی مثل پیام های متنی، ایمیل ها 
و پیام های فوری، تبادالتی که بین افراد صورت می گیرد سریعتر و 
با بازده باالیی همراه می باشد )1(. با ظهور پدیده های نوین در فن 
آوری اطالعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند 
آموزش نیز که یكی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و 
دگرگون شده است. وجود شبكه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله 
اینترنت و ابزارها و امكانات آموزشی پیشرفته، روش های آموزشی 
نیز دچار تحول شده و این امكان را فراهم ساخته است که طیف 
وسیعی از فراگیران علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله 
های دور تحت پوشش شبكه های آموزشی از راه دور قرار بگیرند و 
با روش هایی متفاوت از روش های سنتی آموزش ببینند )2(. فنآوری 
اطالعات و ارتباطات، مشكل فاصله برای برقراری ارتباط را تا حد 
زیادی حل کرده است )3(. با پیشرفت هایی که در تكنولوژي رایانه 
اي به وجود آمده، این وسیله می تواند در آموزش و یادگیري به کار 
رود. آموزش به کمك رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی 
که از رایانه به عنوان وسیله اولیه براي تدریس محتوا استفاده می کند 
)4(. منظور از آموزش الكترونیك روشی است که تكنولوژي اطالعات 
و فرآیند یادگیري با استفاده از موادی که از طریق اینترنت ارایه می 
شود، یكپارچه سازی شده و سبب تسهیل یادگیري در هر زمان و 
مكان می گردد. این روش اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو، 
یادگیري انفرادي، پاسخ سریع و تكرار مطابق با نیاز را با هم ترکیب 
می کند. و فرصتی را براي کاربرد مهارت هاي کامپیوتر فراهم می 
طریق  از  آموزش  الكترونیكي  یادگیري   اولیه  مراحل  در   .)5( کند 
استفاده  مورد  یادگیري  و  تدریس  فرآیند  گسترش  جهت  کامپیوتر 
قرار می گرفت )6(. در حال حاضر یادگیري الكترونیكي به عنوان 
یك استراتژي انتخابي براي ارایه اطالعات و مهارت هاي تدریس 
در آموزش پرستاري مدنظر قرار گرفته است. یادگیري الكترونیكي 
ترکیبي از مفاهیم و روش هاي آموزشي از طریق کامپیوتر مي باشد 
که براي تسهیل در ساخت دانش و مهارتها مورد استفاده قرار می گیرد 
)7(. مدرسین پرستاري همواره در آموزش دانشجویان براي حرفه اي 
شدن که منجر به ایجاد دانش عمیق و مهارتهاي تصمیم گیري شود، 
دچار چالش بوده اند. روش هاي آموزش الكترونیكي اگرچه نمي تواند 
جانشین کاملي براي معلم باشد، ولي با استفاده از روش هاي یادگیري 

الكترونیكي به صورت ترکیب با روش هاي معمول، فرآیند یاددهي 
- یادگیري در آموزش پرستاري را تسهیل مي کند و پاسخگوي تغییر 
سریع و مداوم قافله علم و دانش و نیازهاي دانشجویان خواهد بود 
)8(. جهت نوآوري در آموزش پرستاري، اساتید به طور مداوم به دنبال 
راه هایي هستند که آموزش را مؤثرتر و راحت تر مي سازد )9(. در 
آمریكا، آموزش به کمك رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاري 
استفاده می شود )10،11(. در بسیاري از کشورها مطالعات انجام شده 
در زمینه سودمندي آموزش به کمك رایانه در مقایسه با سایر شیوه 
هاي رایج آموزشی، نتایج مثبت و امیدوارکننده اي را در پرستاری 
نشان داده اند )13،12(. در آموزش مباحث مربوط به دروس پرستاري 
در سایر کشورها، گرایش رو به رشدي در جایگزیني تدریس سنتي 
به دروس الكترونیكي و باالخص آموزش الكترونیكي ترکیبي صورت 
گرفته است تا نیازهاي دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسي 
به اطالعات و سایر قابلیت هاي فن آوري برآورده نماید )14،15،16(. 
لذا هدف این مطالعه مروری بررسی مزایای یادگیري الكترونیكي در 

آموزش پرستاری می باشد.

روش مطالعه 
زمینه  در  شده  انجام  های  پژوهش  بر  مروری  مطالعه،  این 
آموزش الكترونیكی در پرستاری می باشد. کلیه مقاالت فارسی زبان 
مقاالت  و  کشور  داخل  پژوهشی   - علمی  مجالت  در  شده  چاپ 
سال  از  زمانی  محدودیت  با  کشور  خارج  و  داخل  زبان  انگلیسی 
1995 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینكه در سال 
1995 مراکز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم 
الكترونیكی و تقویت آن، به گسترش شیوه آموزش الكترونیكی در 
سراسر دنیا اقدام نمودند و آموزش مجازي از سال 1995 رسماً شروع 
شد این محدودیت زمانی انتخاب گردید. جستجو از طریق پایگاههاي 
انجام شد.   Science Direct، Pub Med، SID تخصصی
الكترونیكی  آموزش  یادگیری،  بررسی شامل،  واژه های مورد  کلید 
  Electronic و پرستاری برای مطالعات داخلی و کلمات کلیدی
مطالعات  برای   Elearning, learning, and nursing
مقاالت  ورود  معیارهاي  بود.  زبان  انگلیسی  در مجالت  چاپ شده 
شامل:  1- مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی- پژوهشی 
2- پژوهش هاي مرتبط با آموزش الكترونیكی در پرستاری 3- انتشار 
مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی 4- تمام متن بودن مقاالت بود. 
معیارهاي خروج از مطالعه شامل: عدم دسترسی به متن کامل مقاالت 
بود. در مجموع 232 مقاله در رابطه با موضوع به دست آمد پس از 
حذف مقاالتی که معیارهاي ورود به مطالعه را نداشتند تعداد 20 مقاله 
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با توجه به موضوع مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مقاالتی که به 
صورت ترکیبی هم پرستاران و هم سایر گروه هاي پزشكی را مورد 
بررسی قرار داده بودند به دلیل عدم امكان جداسازي نتایج مربوط به 

پرستاران از مطالعه خارج شدند. 

يافته ها  
مطالعه،  این  برای هدف  بررسی شده  پژوهش های  بین  از 
مطالعات  مورد،   4 تجربی  نیمه  مطالعات  مورد،   2 کیفی  مطالعات 
تجربی 4 مورد، مطالعه مروری 3 مورد، 1 مورد مطالعه آینده نگر، 
و 3 مورد مطالعه توصیفی مقطعی بودند که به زبان انگلیسی چاپ 
شده بودند و مطالعات بررسی شده به زبان فارسی 3 مورد بود که 
به ترتیب توصیفی مقایسه ای، نیمه تجربی و توصیفی مقطعی بود. 
آموزش  الكترونیك در  آموزش  اثرات  بررسی شده که  در مطالعات 
افزایش  نشان دهنده  نتایج  بود  داده  قرار  را مورد مطالعه  پرستاران 
کنترل دانشجویان بر محتوای آموزش، زمان و مكان یادگیری بود. 
و مهارتها  دانش  یادگیری  الكترونیكی،  یادگیری  در  این،  بر  عالوه 
سریع تر از روش های سنتی انجام می گیرد )17،18،19(. در بررسی 
دانشجویان  آگاهی  افزایش  دهنده  نشان  نتایج  دیگری،  مطالعه 
با روش سنتی  مقایسه  در  الكترونیكی  یادگیری  با روش  پرستاری 
می باشد ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود )20(. نتایج 
مطالعه دیگری حاکی از آن بود که به کار گیری یادگیری الكترونیكی 
باعث  همچنین  و  شود  می  واقع  مؤثر  بسیار  زمان  مدیریت  در 
به اطالعات                                                                            یادگیری توسط خود فراگیر و دسترسی وسیع  کنترل 
می شود )21(. در مقابل نتایج یك مطالعه کیفی که بر اساس ادراک و 
تجربیات دانشجویان و اساتید پرستاری بررسی شده بود نشان داد که 
یادگیری الكترونیكی تمام نیازهای فراگیران و دانشجویان پرستاری 
را پوشش نمی دهد )22(. در مطالعه مداخله ای دیگری که روی 
خودکارآمدی و یادگیری دانشجویان پرستاری انجام شده بود افزایش 
خودکارآمدی و یادگیری دانشجویان پرستاری در گروه تحت آموزش 
با روش یادگیری الكترونیكی نسبت به روش سنتی به دست آمده 
بود که این اختالف معنی دار بود )23(. نتایج تحقیق دیگری نشان 
داد که اکثریت مربیان دانشكده، و دانشجویان پرستاری نگرش مثبت 
نسبت به فناوري هاي نوین آموزشي و از جمله آموزش الكترونیكي 
داشته و اغلب آنها تمایل به شرکت در کارگاه هاي آموزشي یادگیري 
الكترونیكي داشتند و میزان رضایتمندی آنها از برقراری این روش 
بود )24(.  بقیه  از  بیشتر  برنامه های دروس تخصصی  آموزشی در 
مطالعه Paladino با روش آموزش الكترونیكی حاکی از اثربخش 

بودن یادگیری، ایجاد فرصت مناسب برای تدریس بهتر و با کیفیت، 
مدیریت دانش و انتقال آن به دانشجویان پرستاری، صرفه جوئی در 
زمان و ریتم منظم آموزش، ایجاد تعامل دو طرفه بین دانشجو و معلم 
و سایر دانشجویان و در نهایت با بهره گیری از این مزایا ارائه مراقبت 
ها به بیماران با کیفیت باالتر صورت گرفته و رضایتمندی بیماران 
نیز افزایش خواهد یافت )25(. بررسی نتایج مطالعه دیگر نشان دهنده 
این بود که بهترین نوع یادگیری در آموزش بالینی پرستاران و ارتقاء 
استانداردهای مراقبت یادگیری از طریق آموزش الكترونیك می باشد 
بین  سریع  بازخورد  شامل:  پرستاری  در  یادگیری  نوع  این  مزایای 
آینده ممكن  تغییراتی که در  با  پرستار و آموزش دهنده، سازگاری 
تعلیق و متوقف  به  قادر  پرستاری رخ دهد،  بالینی  است در محیط 
کردن آموزش و بازگشت مجدد به آن در دوره های زمانی بعدی، 
یادگیری اطالعات بیشتر و پرینت گرفتن از آن و نهایتاً سؤاالتی که 
در بالین مطرح می شود از طریق آموزش آنالین قادر به فراگیری آن 
خواهند بود )26(. بهبودی و افزایش کیفیت مراقبت ها به بیماران، اثر 
بخش بودن آموزش دانشجویان در بالین، قابل درک بودن مفاهیم 
بالین  بر  ایجاد خالقیت و عملكرد خوب  به دانشجویان،  ارائه شده 
بیمار، ارتقاء مهارت های بالینی و جذابیت و باال بودن میزان رضایت 
مندی بیماران از نتایج مطالعات دیگر بود )28،27(. در کنار این مزایا 
عواملی که در ایجاد و به کارگیری این روش یادگیری اختالل ایجاد 
می کرد عبارت بودند از: زمانی که اساتید و مدرسین پرستاری در 
اختیار داشتند کافی نبود، هزینه هایی که برای این نوع روش پرداخت 
می شد بسیار باال بود و اپراتورهای کامپیوتری و بحث اینترنت که 
در دسترس نبودند )27(. در مطالعه دیگری که روی پرستاران انجام 
شده بود همه شرکت کنندگان موافق بودند که آموزش الكترونیكی 
تكنیك جدید یادگیری می باشد که باید به رشته پرستاری و برنامه 
های آموزشی درسی وارد گردد تا مهارت های بالینی در ارائه مراقبت 
به بیماران افزایش پیدا کند )1( در کنار این مزایا آموزش الكترونیكی 
به تنهایی قادر به رفع نیازهای دانشجویان پرستاری نمی باشد و باید 

با نیازهای آنها تطبیق داده شود )29(. 

بحث  
مروری  مطالعه  این  در  شده  بررسی  نتایج  کلی  طور  به 
یادگیری  الكترونیكی در  نشان دهنده مؤثر بودن آموزش به روش 
در  باید  پرستاری  اساتید  حال  این  با  اما  بود.  پرستاری  دانشجویان 
دانشجویان  یادگیری  نیازهای  به  آموزشی  این روش  به کار گیری 
توجه داشته باشند )30(. در برخی از نتایج مطالعات نشان داده شد 
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که اختالف معنی داری بین آموزش الكترونیك و روش سخنرانی 
وجود ندارد اما در روش سخنرانی در مقایسه با آموزش الكترونیكی 
فراگیران نیاز به منابع بیشتری داشتند. درک و فهم اساتید پرستاری 
از اتخاذ آموزش الكترونیكی برای آموزش دانشجویان به طور فزاینده 
ای در حال افزایش است و اعضاء هیئت علمی مسؤول ارائه و نظارت 
بر برنامه های آموزشی و ارزیابی صالحیت و شایستگی پرستاران در 
مراقبتهای بالینی می باشند. به نظر می رسد که یك روش تعاملی 
و پویا برای دانشجویان پرستاری ضروری باشد تا به طور فعال در 
کند  مي  بیان   Thiele  .)31( شوند  درگیر  الكترونیكی  یادگیری 
داشته،  دسترسي  بیشتري  اطالعات  به  روش  این  در  فراگیران  که 
مسؤولیت یادگیري خود را به عهده گرفته و در هر زمان که مایل 
باشند قادر خواهند بود که به محتواي آموزشي دسترسي پیدا کنند، 
نتایج  با  یافته  این  بیشتر است )32(.  این روش  لذا سهولت کاربرد 
Buckley نیز مطابقت دارد؛ وي معتقد است که سهولت دسترسي 
افزایش رضایت  به  منجر  اي  رایانه  در روش  آموزشي  به محتواي 
فراگیران مي شود )33(.  همچنین آموزش در کالس درس منجر 
به احساس خستگي شده و الزام به  یادگیري در ساعت مشخص و 
از پیش تعیین شده مي تواند منجر به محدود شدن یادگیري فراگیر 
شود. از طرفي ارائه تفصیلي محتواي آموزشي در روش حضوري مي 
تواند منجر به تسهیل فرایند یادگیري شود )34(. در دهه هاي اخیر، 
میزان یادگیری )میانگین نمرات( در روش »یادگیری الكترونیكي« 
البته  مشابه »روش حضوري« گزارش شده است )38،37،36،35(. 

یادگیري  میزان  الكترونیكي(  و  )حضوري  روش  دو  هر  در  گرچه 
فراگیران به طور یكسان گزارش شده و دانشجویان از هر دو روش 
احساس رضایت مي نمایند ولي مطالعه طولي انجام گرفته )همراه 
با  که  وب  بر  مبتني  آموزش  که  است  داده  نشان  کنترل(  گروه  با 
بازخورد مرتب از سوي مدرس همراه بوده است، 19 درصد مؤثرتر از 
آموزش حضوري مي باشد )39(. مشارکت و تعامل بیشتر در روش 
هاي الكترونیكي مي تواند دستاوردهاي مثبتي در میزان یادگیري و 

رضایتمندي از روش یادگیري را به همراه داشته باشد.

نتيجه گيری 
آموزش  طریق  از  پرستاران  ساختن  توانمند  به  توجه  با 
الكترونیكی ضرورت دارد ارایه دهندگان خدمات مراقبتی- درمانی، 
نسبت به این رویكرد شناخت بیشتري پیدا کنند. از آنجا که هدف 
و  فرد، جامعه  این است که سالمت  پرستاري  الكترونیكی  آموزش 
خانواده ها ارتقاء یابد وجود این شیوه آموزش در پرستاري مي تواند به 
پرستاران در ارایه علمي ترین، کاربردي ترین و دقیق ترین مراقبت ها 
کمك کند. بنابراین با توجه به مزایای آموزش الكترونیكی، پیشنهاد 
می گردد که این روش  به عنوان یك روش ارایه آموزش مؤثر در 
با توسعه  دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور مورد توجه قرار گیرد. 
آموزش الكترونیك در دانشكده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمي، 
به ارتقا بهره وري نزدیك خواهیم شد. محدودیت های این پژوهش 

عدم دسترسی به برخی مجالت و مقاالت تمام متن بود. 
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Abstract 
Introduction: With the entry into the information age, educational institution has 

undergone radical changes. In this context, e-learning as a new paradigm to provide different 
learning contexts. With the development of e-learning methods, teaching and learning process 
in nursing education has been facilitated as well. This study was conducted to evaluate the 
benefits of e-Learning in the Nursing Education.

Method: This was a review study. For the purpose of data collection, articles published 
in the specialized English and Persian databases such as Science Direct, PubMed, SID were 
retrieved from 1995 to 2015. For this purpose, hierarchical search method and keywords 
“e-Learning” and “Nursing education” were used. Finally, 20 articles were selected and 
scrutinized.

Results: According to the results, overall benefits of e-learning could be summarized as 
in the following phrases: interaction between teacher and student does not require physical 
presence of teachers and students in the classroom; change of attitudes and knowledge of 
nurses and nursing students; increasing knowledge and awareness of nurses ultimately 
provide the best information in the clinical care; improving patient outcomes, and establishing 
an appropriate method for the appropriate functioning of nursing at the patient's bedside; 
increasing satisfaction in the nurses in implementing this approach to training and skills 
enhancement and competencies of nurses in providing care to the patients.

Conclusion: Due to the advantages of e-learning, it is suggested that this method be 
considered as an effective method of teaching at medical science universities.  With the 
development of e-learning in the schools, hospitals, and scientific management, this method 
will help us to achieve more productivity.
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