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 يپرستار نديافزار فرا كاربرد نرم در مورد يپرستار انينظرات دانشجو
  ماريب نير بالب ليموبا طيشده در مح يطراح

  
 *افروز داريوش رخ، يندا صياد

  
 

  چكيده
است كه بر اساس  يدر حال نيا. است يپرستار ندياستفاده از مدل فرا ،يكار پرستار يبرا ها يخط مش نيتر مهماز  يكي: مقدمه

 در مورد را يپرستار انيمطالعه نظرات دانشجو نيا .شود مي به شكل محدود استفاده كيستماتيروش س نياز ا رانيدر ااطالعات موجود 
  .كند بررسي مي ماريب نير بالب )به عنوان روشي براي تسهيل كاربرد فرآيند( ليموبا طيشده در مح يطراح يپرستار نديافر افزار نرمكاربرد 

مطالعه  نيدر ا .انجام شد 1390در سال  يپرستار انينفر از دانشجو 30 ياست كه بر رو يتجرب شيمطالعه پ كيپژوهش  نيا: ها شرو
كه  يانيدانشجو اريدر اختو شد  يطراح ليموبا طيدر مح ي متناسب با اهداف يادگيري فرآيند پرستاري براي بيماران بخش قلبافزار نرم

با  ها آننظرات  در پايان كارآموزي، .بودند قرار گرفت اهواز يآموزش هاي مارستانيبيكي از قلب در بخش قلب  يدر حال گذراندن كارآموز
  .شد يساخته بررس استفاده از پرسشنامه محقق

بهبود  يدر حد مطلوب افزار نرمبعد از استفاده از  يپرستار نديدر مورد فرا ايشانو مهارت  يآگاه زانيم، بر اساس نظر دانشجويان: نتايج
  .رادر حد زياد و خيلي زياد اعالم كردند افزار نرماز كاربرد  خود تيرضا زانيم هشتاد و شش درصد دانشجويان .كرد دايپ

 يپرستار انيدانشجو يرا برا يپرستار ينيبال يها مهارت يريادگي دتوان ميمشابه  يهاافزار نرم و افزار نرم نياستفاده از ا: گيري نتيجه
در  يپرستار يها مراقبتاساس  و هيكه پا يپرستار نديفرا يو اجرا يريادگي يبرا انيدانشجو بيجهت ترغ يمناسب وهيش ارتقا دهد و

  .سازد ايرا مه باشد مي ينيبال يها شبخ
  

  يادگيري الكترونيك، يادگيري با موبايل، تي، رضاافزار نرم،يپرستار نديفرا: هاي كليدي واژه
  981تا  975 ):12(12؛ 1391 12/ علوم پزشكيآموزش در مجله ايراني 

  
  مقدمه 
استفاده  يكار پرستار يبرا ها يخط مش نيتر مهماز  يكي

 ياست كه در آن نقش مراقبت يپرستار ندياز مدل فرا
مدل  نيا). 1(شود مي پرستار با دو بخش علم و هنر كامل

 مارانيب يازهاين يابيارز يبرا كيستماتيس يچارچوب
 يپرستار نديفرا). 2(است ينيبالگيري  ميتصم يبرا

                                                 
 يداخل( يكارشناس ارشد پرستار ،)يمرب( رخ افروز وشيدار :نويسنده مسؤول *

 رانيا اهواز، شاپور اهواز، يجند يدانشگاه علوم پزشك ،)يجراح
rokhafroz@ajums.ac.ir  

 يدانشگاه علوم پزشك ،)يجراح يداخل(يكارشناس ارشد پرستار ،)يمرب( ياديص ندا
  )saedsayadineda@yahoo.com. (رانيا اهواز، شاپور اهواز، يجند

  26/7/91: تاريخ پذيرش 18/5/91:، تاريخ اصالحيه12/4/91:تاريخ دريافت مقاله

كه در تمام  ،است يپرستار يها مراقبت يبرا يچارچوب
در  .قابل استفاده است يمراقبت بهداشت يها طيمح

 نديطبق مراحل فرا يكه عملكرد پرستار يصورت
مراقبت مناسب را در  انيمددجو ،برود شيپ يپرستار

عدم ). 3(كنند مي افتيدر تيحداقل زمان و با حداكثر كفا
 ،يبه عنوان استاندارد مراقبت يپرستار نديفرا كارگيري به

 تنزل ح،يصح يابيارزش عدم ،يشغل تيسبب كاهش رضا
 ارائه مراقبت، تيفيك كاهش ،يو عمل ياز نظرعلم يپرستار

 رشته، نيبه ا نيمسؤولاز  يبرخ يو كم توجه يتوجه يب
از  شيب يوابستگ كاهش ارزش حرفه نزد خود پرستاران،

پرداختن بدون  اطاعت كوركورانه، حد آنان به پزشكان،
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 ،يتك بعد يها مراقبت انجام ن،يروت اماتتفكر به اقد
فراوان به  يها نهيو صرف هز مارانياستقالل در ب كاهش

به  يپرستار نديفرا). 4(شود مي يعلت انجام اعمال تكرار
 يها ستميس شتريدر ب ياستاندارد پرستار كيعنوان 
در  .و در اغلب كشورها در حال اجرا است يبهداشت

كه وارد رشته  يانيمتحده به همه دانشجو االتيا
 نيدر همان سال اول استفاده از ا ،شوند مي يپرستار

است كه بر  يدر حال نيا). 2(دهند مي مدل را آموزش
در  كيستماتيروش س نياز ا ،اساس اطالعات موجود

 يليخ زانيحداقل به م ايشود  نمي استفاده رانيكشور ا
 نديفرا يمالك اجرا رايز ؛شود مي استفاده يمحدود
به آن است و در كشور ما  كيستماتيس بتث يپرستار

 يبرا يشواهدعلت نقص عمومي در ثبت پرستاري، 
  ).5(و كامل وجود ندارد حيصح ياجرا

و  حيصح يدهد كه عالوه بر عدم اجرا مي شواهد نشان
توسط پرستاران شاغل در  يپرستار نديكامل فرا

 انيدانشجو يبرا يمراقبت وهيش نيا ياجراها، مارستانيب
 زين يعال يشاغل در مراكز آموزش يپرستار انيبو مر

پژوهش  جينتا نقل از اكبري و شمسبه  ،ناشناخته است
شاغل  يپرستار انيمرب يآگاه زانيدر مورد م يسوباش

 نديتهران از مفهوم فرا يپرستار يدر مراكز آموزش عال
از  كي چينشان داد كه ه نيو كاربرد آن در بال يپرستار
 شترينداشته و ب يكامل يمورد پژوهش آگاه يها نمونه

بعد  يسوباش نيهمچن .متوسط بودند يآگاه يآنان دارا
 يپرستار نديگرفت كه فرا جهينت ها داده ليو تحل هياز تجز

به  زين نيخود مدرس يبرا يحت يبه صورت كاربرد
 قيپژوهش به طور دق نيا .نشده است ميصورت كامل تفه

 اشناختهتا چه اندازه ن يپرستار نديدهد كه فرا مي نشان
 وهيش نياستفاده از ا يحال تالش برا نيبا ا ،است
 يبر رواي  در مطالعه ياكبر). 5(رديگ مي صورت يمراقبت
كه  ديرس جهينت نياز پرستاران شهر تهران به ا يتعداد
 نيدر صد از پرستاران آن هم به طور ناقص ا 3/13تنها 

 ).6(برند مي خود به كار يپرستار يها مراقبتمدل را در 

رسد كه  مي به نظر يبا توجه به موارد گفته شده ضرور
 هب يپرستار انيدانشجو بيترغ يبرا يگريد يها وهياز ش
تا  ،كمك گرفته شود ينيبال يها شدر بخ وهيش نيا ياجرا

 .آماده كرد ندهيمهم در آ نيانجام ا يرا برا ها بتوان آن
  .است يكياستفاده از آموزش الكترون ها وهيش نياز ا يكي

 ينوع آموزش انفراد كيبه عنوان  يكيآموزش الكترون
قادرند با توجه به  رانيشود كه در آن فراگ مي محسوب
به . ابنديدست  يآموزش يها خود به هدف ياستعدادها

آموزش كه در حال حاضر  يسنت يها شرسد رو مي نظر
قافله علم  عيحركت سر يگو پاسخ ييشود به تنها مي اجرا

 يايجوامع در دن يازهايمداوم ن رييو دانش و تغ
در  يپزشك يها گروهآموزش  ياز طرف .نباشد كيانفورمات

اي  حرفه تيدر طول فعال ديبلكه با ابدي نمي دانشگاه خاتمه
كه  ستا از آن يحاك قاتيتحق). 7(دباش داشتهادامه 

و  حتوامناسب م نيدر صورت تدو يكيآموزش الكترون
آن در نظام  كارگيري بهكارآمد است و  ،حيصح يابيارزش

  ).8(شود مي هيتوص رانيا يآموزش
 لياستفاده از موبا ،يكيآموزش الكترون ياز ابزارها يكي

در كنار  ليموباابزارهاي  قياز طر يريادگي. است
 يكيالكترون يريادگي يدو بازو ،بر وب يمبتن يريادگي

و به  افتهي ريتوسعه چشمگ رياخ يها هستند كه در سال
بزرگ  يها دانشگاهآموزش در  نينو يها وهيعنوان ش

 .است همورد استفاده قرار گرفتاي  جهان به شكل گسترده
و تر  در دسترس اريتلفن همراه بس يتكنولوژ انيم نيدر ا

و از  استبر وب  يمبتن يريادگي يها طيمحاز تر  آماده
با سهولت را  يريادگيقدرت است تا  نيا يدارارو  اين

بالقوه تلفن  ييتوانا چنين هم). 10و9(بيشتري تقويت كند
و  يآموزش سنت بيترك( يبيترك يريادگي نهيهمراه در زم

 يمبتن يها وهياز ش شتريبه مراتب ب )يكيآموزش الكترون
 يآموزش ياز ابزارها يكينظر  نيبر وب است و از ا

 ).11(شود مي محسوب يبيشاخص در آموزش ترك
 در كالس، يآموزش پرستار يبرا ليوبااستفاده از م

 انيمهارت دانشجو افزايشسبب  كيو پرات ينيبال طيمح
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 كارگيري بهبا شده و گيري  ميو تصم يدر تفكر انتقاد
 يبرا انيدانشجو ،يدر آموزش پرستار ليموبا يتكنولوژ
روز  يعملكردها نيبر اساس بهتر مارياز بتر  منيمراقبت ا

 يافزار نرماستفاده از منابع  نيمچنه .شوند مي مادهآ
كند كه اطالعات  مي كمك يپرستار انيبه دانشجو ليموبا

 ،يپرستار يها صيتشخ و شناخت، يآنان در بررس
). 12(ابدي شيافزا ييو منابع دارو يشگاهيآزما يها تست

 يكيقابل انكار آموزش الكترون ريغ يايلذا با توجه به مزا
و از  ينيبال يها مراقبت در يپرستار نديكاربرد فرا ءو خال
 يبه تكنولوژ انياكثر دانشجو يدسترس گريد ييسو
پژوهشگر بر آن شد تا ،آن يها تيبا قابل ييو آشنا ليموبا

 افزار نرم نيا يو اجرا يپرستار نديفرا افزار نرم يبا طراح
انجام  يرا برا يپرستار انيدانشجو ليموبا طيدر مح

 يمراقبت پرستار تيفيك شيمراقبت جامع و كامل و افزا
  .ديآماده نما

  
  ها شرو
است كه در سال  يتجرب شيمطالعه پ كيپژوهش  نيا

 .انجام شد يپرستار 5 ترم انيدانشجو يبر رو 1390
مطالعه بر اساس  نيدر اكننده  شركت انيتعداد دانشجو

 .بود نفر 30و فرمول حجم نمونه  لوتيپاگيري  نمونه
آسان گيري  به صورت نمونه انيانتخاب دانشجو وهيش

در  يپرستار نديفرا افزار نرمابتدا  همطالع نيدر ا .بود
 سكته ،يصدر نيآنژ ،يقلب يينارسا يها بيماريمورد 

 يو فشار خون باال شامل شرح مختصر تيوكارديم ،يقلب
 يها درمان ،يصيتشخ يها تست ،ها بيماري نيدر مورد ا

و  يشامل بررس يپرستار نديو مراحل فرا ييدارو
 اجرا ندها،يو برا اهداف ،يپرستار يها صيتشخ شناخت،
ابتدا در  افزار نرم يحاجهت طر. آماده شد يابيو ارزش
وجود  نهيزم نيكه در ا يكاربرد يهاافزار نرممورد 

كه در  يافزار نرم نيكه چن ،داشت به جستجو پرداخته
بعد از  بنابراين .نشد دايشده باشد پ يطراح ليموبا طيمح
 نييتع شيبر اساس اهداف از پ يآموزش يه محتوايته

 ينظرات اعضاسپس  .ديگرد يطراح افزار نرم ،شده
و بعد از كسب گرديد  افزار نرم در مورد اين علمي هيأت
 انيدانشجو اريتخدر ا ،ات پيشنهادياصالح انجام

قلب  شدر بخ يكه در حال گذراندن كارآموز يپرستار
نظرات  در پايان دوره كارآموزي قلب، .بودند قرار گرفت

 نياربرد ادانشجويان در مورد ك تيرضا زانيو م
ساخته مشتمل بر  محقق پرسشنامهبا استفاده از  افزار نرم

در  يو اطالعات اختصاص) سؤال 5( كيوگرافاطالعات دم
قبل و بعد از  انيدانشجو تيو رضا يآگاه زانيمورد م

مورد  سؤال 12مشتمل بر  افزار نرم نياستفاده از ا
اعتبار  وهيبه ش پرسشنامه نياعتبار ا .سنجش قرار گرفت

 اريكه پرسشنامه را در اخت بيترت نيبه ا ؛شد نييمحتوا تع
 ييماما يدانشكده پرستار علمي هيأت ينفر از اعضا 10

شاپور اهواز قرار داده و  يجند يدانشگاه علوم پزشك
 ييايپا .اصالحات الزم بر اساس نظر ايشان اعمال گرديد

برآورد  8/0 كرونباخ يبا استفاده از آلفا زيپرسشنامه ن
  .ديگرد
شد و با استفاده  SPSS-18 يآمار افزار نرموارد  ها داده

 ليو تحل هيمورد تجز و درصد يفراوان يفياز آمار توص
  .قرار گرفت

 يقاتيمطالعه حاصل طرح تحق نيالزم به ذكر است كه ا
 يجند يمركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشك

اخالق آن دانشگاه  تهيكم تأييدباشد كه به  مي شاپور اهواز
 :پژوهش حاضر شامل يمالحظات اخالق .است دهيرس

 تيرضا يامضا در پژوهش، ها نمونهشركت داوطلبانه 
 ارياخت شركت در پژوهش، هتبر توافق ج يمبن يكتب

و  ،ليبر خروج از مطالعه در صورت تما يداوطلبان مبن
  .باشد مي ها محرمانه ماندن اطالعات نمونه

  
  نتايج

آورده  و دو كيپژوهش حاضر در قالب جداول  جينتا
دهد  مي نشان 1 جدول يها همانطور كه داده. شده است

 نفر 18%)4/51(در مطالعه كننده  شركت انيدانشجو شتريب
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مجرد  نفر 29%)9/82( ها آن شتريب نيهمچن. مذكر بودند
  .بودند

پس از كننده در مطالعه،  از نظر دانشجويان شركت
 نديدر مورد فرآ ناايش يآگاه زانيم افزار نرماستفاده از 

در  يپرستار ندياستفاده آنها از فرآ زانيم زيو ن يپرستار
 اعالم انياز دانشجو% 50تنها . داشت شيافزا ماريب نيبال

در  ياديز زانيبه م افزار نرمقبل از استفاده از  كردند كه

امر بعد از  نيا كهداشتند  يآگاه يپرستار نديمورد فرا
كرد  دايپ شيافزا %60 زانيبه م افزار نرماستفاده از 

 انياكثر دانشجو افزار نرمقبل از استفاده از  نيهمچن
 ماريب نيدر بال يپرستار نديمتوسط از فرا زانيبه م %)80(

 زانيم افزار نرمكردند كه بعد از استفاده از  مي استفاده
  .افتي شيافزا %)80( اديزدر حد  يپرستار نديكاربرد فرا

  
  از نظر خود دانشجويان افزار نرمقبل وبعد از استفاده از  يپرستار نديكاربرد فرا زانيو م يآگاهفراواني نسبي رتبه : 1جدول 

  افزار بعد از استفاده از نرم    افزارقبل از استفاده از نرم 
 كم متوسط زياد خيلي زياد   كم متوسط زياد خيلي زياد

  % 2  % 8  % 60 %30    % 7 %33 %50 %10  ميزان آگاهي
  %4  %6  %80 %10    %5 %80 %10 %5 ميزان كاربرد فرايند پرستاري توسط دانشجويان

  
  افزار نرماستفاده از  در مورد انيدانشجو تيرضا زانينظرات و م: 2جدول 

 كم متوسط زياد خيلي زياد نظرات

  %5  %15  %48  %32 باشدميميزان آشنايي شما با آموزش الكترونيكي با موبايل در بالين چقدر

  %0  %4  %80  %16 گذار استتأثيرتا چه حد در ارتقا مراقبت از بيمار افزار نرماستفاده اين

  %0  %5  %15  %80 ي ديگر هستيدهاشمشابه در بخافزار نرم چه حد موافق استفاده ازتا

  %0  %8  %60  %32 تا چه ميزان استبراي پرستاران شاغل افزار نرمكارايي اين ميزان

  %6  %30  %24  %40  چقدر استدر بالينكاربرد بهتر فرايند پرستاريبراي افزار نرماين ميزان رضايت شما از 

  %10  %16  %42  %32 چقدر استافزار نرماز طراحي اين  ميزان رضايت

  %4  %10  %70  %16 از محتواي آموزش چقدر است ميزان رضايت

  
  بحث

 به دست آمده از پژوهش حاضر به نظر جيتوجه به نتابا 
 يداشتن آگاه رغم علي يپرستار انيرسد دانشجو مي
در خصوص كاربرد آن  ،يپرستار نديفرا نهيدر زم اديز

 جينداشته و با توجه با نتا يكاف زهيو انگ ليتما نيدر بال
 ها آن تيرضا ياديتوانسته تا حد ز افزار نرم نيا 1جدول 
 انيدانشجو تيبا توجه به رضا نيهمچن. دهد شيارا افز

مراقبت  يو نقش مثبت آن در ارتقا افزار نرم نياز كاربرد ا

 تأثيراست  زممكنين ها شبخ گرياستفاده از آن در د ينيبال
 يگردد مورد بررس مي شنهاديمطلوب داشته باشد كه پ

و ) Lai( يمطالعه ل جيراستا نتا نيدر هم .رديقرار گ
 يبرا ليموبا يريادگي طيكاربرد مح ردمو همكاران در

و  انيمرب نشان داد كه ينيبال يها مهارتاز  تيحما
 تيرضا افزار نرم نياز كاربرد ا يپرستار انيدانشجو

 نيبا استفاده از ا انيدانشجو يها مهارتداشتند و 
مطالعه حاضر  جيكه با نتا ؛)13(كرد دايپ شيافزا افزار نرم
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و  )Kenny( يمطالعه كن جينتا نيهمچن .راستاست كيدر 
در  لياستفاده آسان از موبا يهمكاران با هدف بررس

 انيبكنندگان  نشان داد كه شركت يپرستار يآموزش عمل
 .آسان است يريادگي يبرا ليكرده اند كه استفاده از موبا

 يمناسب طراح يها حمل و برنامه تيقابل ليبه دل نيهمچن
ت يابراز رضا هليوس نيشده در آن از كاربرد ا

  .خواني دارد همپژوهش حاضر  جينتابا كه  ؛)14(كردند
و  ينژاد رودسر فيمطالعه لط ريمطالعات نظبرخي 

 انيدانش و نگرش دانشجو يهمكاران با هدف بررس
 يكيمشهد نسبت به آموزش الكترون يدانشگاه علوم پزشك

در مورد  انيجودانش سطح دانش دهد كه مي نشان
در  يمثبت اما نگرش نسبتاًاست  نييپا يكيآموزش الكترون

وجود  يكينسبت به آموزش الكترون انيدانشجو نيا
 يكياستفاده از آموزش الكترون يلذا به طور كل. )15(دارد
شود با  يسع ديشود اما با مي هيتوص ها دانشگاهدر 
و  يآگاه ،ها كارگاه رينظ يآموزش يها برنامه يطراح

استفاده از  رينظ يكياستفاده از آموزش الكترون ييوانات
اثربخش در  يابزار آموزش كيبه عنوان  ليموبا
 ديبا نيهمچن. ابديبهبود  انيدر دانشجو ينيبال يها طيمح

 ريغ يايمزا رغم علي ليدر نظر داشت كه استفاده از موبا
مسائل  رينظ ييها تيقابل انكار در كشور ما با محدود

 رينظ يمسائل ايو  ليموبا يبرا ميس يب تنترنيامربوط به 
تواند در اهداف  مي ابزار نيكه استفاده از ا ييها تيمحدود
-اين محدوديت .، روبرو استكند جاديا يو ارتباط يتعامل

ابزار در  نيرا از ا انياستفاده دانشجو زانيمها 
  .دهد ميقرار  تأثيرتحت  ينيبال يها طيمح

تك  وهيتوان ش مي پژوهش حاضر يها تياز محدود
 ديلذا با .پژوهش حاضر را ذكر كرد يبودن اجرا يگروه
 ديخصوص با نيدر ا يتجرب مهيبه شكل ن شتريب قاتيتحق

 نيحل ا يمناسب برا كار راهانجام شود تا بتوان 
مطالعه  يها تيمحدود گرياز د .ارائه داد ها تيمحدود

 سال نيمدر  انيدانشجو يآن فقط بر رو يحاضر اجرا
مطالعه  نيشود ا مي شنهاديباشد كه پ مي نيمع يليتحص

از  يمتفاوت يها يمختلف كه تجارب و آگاه يها گروهدر 
شود تا  سهيمقا جيدارند انجام شود و نتا يپرستار نديفرا

 افزار نرم نيا تأثيردر خصوص تر  قيدقگيري  جهيامكان نت
وجود داشته  انيدانشجو يمهارت و آگاه يدر ارتقا

  .باشد
  

  گيري نتيجه
 افزار نرم نياستفاده از ااين كه  با توجه به يبه طور كل

 انيدانشجو بيجهت ترغ يمناسب وهيش دتوان مي
و  يريادگي يبرا ها شو پرستاران شاغل در بخ يپرستار

 يها مراقبتاساس  و هيكه پا يپرستار نديفرا ياجرا
لذا  .سازد ايرا مه باشد مي ينيبال يها شدر بخ يپرستار

  .شود مي هيتوص ها شبخ رياستفاده از آن در سا
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Nursing Students’ Perspectives about a Mobile Software on Nursing 
Process for Bedside Use 

 
Neda sayadi1, daryosh rokhafroz2 

 
Abstract 
 
Introduction: One of the most important approaches in nursing practice is using the nursing process model. 
Yet, according to the existing information, this systematic method is not widely used in Iran. Therefore, the 
objective of this research was to study nursing students’ opinions about a nursing process mobile software (as a 
means for facilitating nursing process implementation) for bedside use. 
Methods: This research is a pre-experimental study on 30 nursing students in 2011. The mobile software 
was developed according to the leaning objectives regarding nursing process in cardiology ward. It was 
provided to nursing students enrolled in the cardiac ward training rotation in a teaching hospital in Ahwaz. 
At the end of rotation, the viewpoints of the nursing students were collected through a researcher-made 
questionnaire.  
Results: According to the most students, their knowledge and skills in nursing process was satisfactorily 
improved after using the software. In general, 86%. of students claimed high satisfaction rate about 
software. 
Conclusion: Using this software and similar tools can improve clinical skills of nursing students and 
encourage them to learn and implement the nursing process and thus prepare them for nursing care in 
clinic. 
 
Keywords: Nursing Process, Software, Satisfaction, Mobile Learning, E-learning 
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