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Abstract: With the advent of information technology, educational 

systems changed accordingly, and the need for revisiting traditional 

teaching methods and using new learning methods have been felt by 

educational system planners. Since nearly half of the time medical 

students spend in university is devoted to clinical education, this 

education is of paramount importance. Therefore, by using relevant 

keywords, various interventional, descriptive, and review studies on 

distance learning in clinical education of nursing, midwifery and 

operating room technology students that were conducted in English or 

Persian and published in the scientific databases such as science direct, 

PubMed, Web of Science, Scopus, SID, Elsevier, Google Scholar, and 

Magiran between 2000-2020 were searched. The articles which met the 

inclusion criteria were selected and assessed. The findings of these 

articles showed that the use of different distance learning methods has a 

special role in improving the clinical skills of nursing, midwifery and 

operating room technology students. When combined with face-to-face 

training, e-learning can have a positive effect on promoting students' 

clinical skills and competence. Of course, further studies with more 

accurate methods are needed to improve the quality of these methods and 

prove their effectiveness. 
                                                                                                                                                                                                                            

Keywords: Distance learning, E-learning, Combined learning, Clinical 

education, Nursing, Midwifery, Surgery room technology. 
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 مقدمه

آموزش، کلید شکوفا کردن همه توانایی های سرشتی       

است که در درون هستی هرر فررد نتهتره اسرت لدویلرد و 

( و آموزش اثردخش یکی از دغدغه هرای 2007، همکاران

اصلی نظام آموزشی کشور و متم ترین عامل در یرادییری 

؛ آندری آتا و 2012فراییران است لدویوسیان و همکاران، 

(. در یک تقسیم دندی شیوه آمروزش دره 2010همکاران، 

دو روش آموزش حضروری و غیرر حضروری تقسریم شرده 

ایی یهته می شود کره است. آموزش حضوری ده آموزش ه

در آنتا ده حضور توام استاد و فراییر نیاز اسرت و یری آن 

آمروزش دهنرده و آمروزش ییرنرده دره یرور مسرتقیم درا 

؛ غریر  و 1386یکدیگر ارتباط درقرار می کنند  لاردرادی، 

(. اما آموزش غیرحضوری آموزشی اسرت 1383همکاران، 

کردیگر قررار که در آن استاد و فراییر در مسافتی دور از ی

دارند، ده عبارتی آموزشی غیرمستقیم است که در آن دین 

آموزش دهنده و آموزش ییرنده واسطه وجود دارد که دره 

آموزش از راه دور و آموزش رسرانه ای نیرم مورروس اسرت 

؛ 1385؛ دررراز و همکرراران، 1382لفراهررانی و همکرراران، 

(. از جملرره ادمارهررای مررورد 1385صررادریان و همکرراران، 

سررتهاده در آمرروزش اوکترونیررک مرری ترروان درره اینترنررت، ا

ادمارهررای صرروتی تیررویری، نظررام هررای انررد رسررانه ای، 

دیسک و ووح های فشرده، نوارهرای ویردیو،ی، انیمیشرن، 

کنهرانس های ویدیو،ی و تلهرن هرای همرراه اشراره کررد 

(. در واقع آموزش اوکترونیک ده 2012لدیویم و همکاران، 

هوشمند ایالق می شرود کره در آن  نظام آموزشی فوال و

آمرروزش دهنررده و آمرروزش ییرنررده از یریرر  ادمارهررای 

اوکترونیکی دا هم در ارتبایند و شرایطی فراهم مری شرود 

که دتوانند ایالعات خود را از ایرن یریر  دره هرم انتقرال 

 (.1383دهند لتوانگریان و همکاران، 

 1996اندیشرره تیسرریس آمرروزش هررای مسررازی از سررال 

ی در جتان مطرح شد ووی اووین دانشگاه مسازی در میالد

میالدی شکل یرفت. یرح آموزش مسرازی را  2000سال 

اووین دار انگلستان مطرح کرد امرا آمریکرایی هرا دره یرور 

عملرری درررای اووررین دررار درره آن طرداختنررد لیاورر  زاده و 

(. در ایررران درررای اووررین دررار دانشررگاه 1386همکرراران، 

ده ارا،ه آموزش از راه دور  1350سال ادوریحان دیرونی در 

ده یری  مکاتبه ای اقدام نمود سرسس یسرترش آمروزش 

های مسازی در فضای آموزش عاوی، از تیسریس دانشرکده 

متندسی فنراوری ایالعرات دانشرگاه امیرکبیرر آغراز شرد 

درنامه هایی در راستای  1382( و از سال 1388لکریمی، 

انسررام شررد،  توسرروه آمرروزش اوکترونیررک علرروم طمشررکی

دررای نخسرتین درار دره صرورت  1386سرانسام در سرال 

 (.1388مسازی دانشسو طذیرش شد لامامی و همکاران، 

دا یسترده شدن فناوری ایالعرات و نهروو وسرایل ارتبراط 

جموی ده عم  جاموه، ادمارهرا و روش هرای آمروزش هرم 

داار تحول شده است ده یوری که درا طیشررفت فنراوری، 

دمارهای جدید درای انتقال دانرش مطررح شرد استهاده از ا

( و امروزه اسرتهاده از روش هرای 2005لدی و همکاران، 

فوال یاددهی یادییری داعث افرمایش یرادییری، مترارت و 

رضایتمندی دانشسویان می شود لآندری آترا و همکراران، 

( زیرا فراینرد یرادییری 1391؛ رضوی و همکاران، 2010

دتروان آن را دره فضرای کرال  طیچیده تر از آن است که 

(. اثردخشی طمشکی از راه دور 1990محدود کرد لسنسی، 

در حوزه های مختلهری ماننرد سرالمت روانری لوینسرلو و 

(، دیمرراری 2016؛ الرسررن و همکرراران، 2016همکرراران، 

هررای اعیررار و روان ماننررد طارکینسررون لترری زاال  و 

یادت ( مدیریت دیماری های مممن نظیر د2014همکاران، 

(، نارسررایی قلبرری لآکیامررا و 2016لراسررکادا و همکرراران، 

(، دررررازتوانی از راه دور لدیوتسرررر  و 2016همکرررراران، 

(، مراقبت های ساومندی و دیماری هرای 2007همکاران، 

مممن وادسته ده افمایش سن ماننرد وزوز یروش لیویترون، 

( و جراحرری هررای روداتیررک و از راه دور درره اثبررات 2013

در اعمال جراحی ده وسیله فنراوری طمشرکی  رسیده است.

از راه دور، دسترسی دیماران ده جراحی که از نظر فیمیکی 

در دستر  نیست نکته مثبت و قادل تروجتی اسرت زیررا 

جراحان قادرند از فاصله هرای دور عمرل هرای طیچیرده را 

کنترل نمایند و در صورت مشاهده یافتره ای غیرمومرول، 

تسردیررات خررود اسررتهاده کننررد در مرروارد اورنانسرری از 



 ...یادگیری از راه دور در                                                                                                                                                  771

 1400پاییز ، 3شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

( در کشرور اسرسانیا نیرم از 2006لااالکوم  و همکاران، 

دیمارستان های مسازی درای آموزش رزیدنت های جراحی 

 (.2014طارا و همکاران،  -استهاده     می شود لمارتین

آموزش داوینی مترم تررین دخرش در آمروزش طرسرتاری، 

اشرد کره دره مامایی و اتاق عمل و جمء الینهرک آن مری د

وحاظ اهمیت قل  آموزش حرفه ای شرناخته شرده اسرت 

(. زیررا در 1379؛ سنگسرتانی و همکراران، 1379لفرنیا، 

این مرحله از آموزش، آموخته ها دره عمرل در مری آینرد، 

متارت ها آموزش داده می شوند و می توان واقویت هرای 

موجود در محیط کار را ده فراییران تهتیم نمود لدترادران 

(. دنادراین، دانش و متارت داوینی دررای 1380همکاران، و 

(. 1389هر ماما امری ضروری است لشیرازی و همکاران، 

درنامه ریمان آموزش طرستاری اصلی ترین نقش در آموزش 

طرستاری را آموزش داوینی می دانند لدتادران و همکراران، 

( و آمرروزش درراوینی و ایسرراد شایسررتگی درراوینی در 1380

ترراق عمررل نیررم امررری ضررروری اسررت لاامرران و حرفرره ا

(. حدود نیمری از زمران درنامره آموزشری 2013همکاران، 

دانشسویان علوم طمشکی را آمروزش دراوینی تشرکیل مری 

( و از آن جرا کره آمروزش 1388دهد لکریمی و همکاران،

داوینی تحت تیثیر عوامل و متغیرهای زیادی شامل عوامرل 

ط آموزشرری قرررار دارد مردرروط درره فررراده، فراییررر و محرری

( و موانرع و مشرکالت 1375لکریمی طاشاکی و همکاران، 

آموزش داوینی اثرات نامطلودی در دستیادی ده اهداس حرفه 

طرستاری و ده دنبال آن تیثیر مسرتقیم درر سرالمت افرراد 

؛ محمردی و 1377جاموه دارد لدیگ مرادی و همکراران، 

آموختگران (، وذا صالحیت داوینی دانرش 1379همکاران، 

که متم ترین محیول آموزش و ده مونرای قادلیرت هرایی 

است که دانش آموختگان را در ارا،ه ی نقش هرای حرفره 

ای خود در آینده یاری می رسراند نیازمنرد درنامره ریرمی 

مناس  در حیطه آموزش داوینی درای ایسراد توانمنردی و 

کسرر  متررارت الزم در دانشررسویان اسررت لمحمرردی و 

(. دانررش آموختگرران جدیررد طرسررتاری، 1389همکرراران، 

مامایی و اتاق عمل علیررغم داشرتن طایره نظرری قروی از 

تبحر و متارت کافی در محیط های داوینی درخوردار نبوده 

و در فراینررد مشررکل یشررایی داررار ضرروهند لاسررکیتم، 

(.در زمینه وضویت آموزش داوینی طرستاری، مامایی 1989

ام شرده اسرت و و اتاق عمل طژوهش هرای متورددی انسر

دسیاری از مطاوورات دیرانگر آن اسرت کره شرکاس نسربتا 

عمیقی در روند آموزش کالسیک طرستاری، مامایی و اتراق 

عمل و عملکرد آنتا وجود دارد ده یوری که آموزش هرای 

داوینی موجرود توانرایی الزم از نظرر مترارت دراوینی را دره 

 (. در حاوی که آمروزش1379دانشسو نمی دهد لاحمدی، 

داوینی داید فرصتی را درای دانشسو فراهم کند تا در توامل 

دا مردی و محیط دانرش نظرری خرود را دره مترارت هرای 

وهنی و روانی حرکتی متنوعی که درای مراقبرت از دیمرار 

؛ 1383ضروری است تبدیل کنرد لضریغمی و همکراران، 

(. درا 1384؛ دهقرانی و همکراران، 1387دراز و همکاران، 

یت رشته مامایی در ارتقرای سرالمت جاموره، توجه ده اهم

تالش در جتت دتبرود کیهیرت آمروزش مامرایی دراالخ  

آموزش داوینی مامایی ضروری ده نظرر مری رسرد لجرونم، 

(. در خیوص رشته طرستاری نیم از دیدیاه ااطمن 2005

و ارر هدس از آموزش طرستاری، تردیت طرسرتارانی اسرت 

اران را در محریط دراوین که توانایی و دانش مراقبت از دیم

( زیررا طرسرتاران 1385داشته داشند لعلوی و همکراران، 

دمریترین دخش از نیروی انسانی نظام سرالمت را تشرکیل 

داده و نقش اساسی در تداوم مراقبت و ارتقا سالمت دارنرد 

حرراب درراقری و همکرراران،  –؛ ادیرر  2002لایسررتایوق، 

ن و ( دخرش اتراق عمرل نیرم یکری از حسرا  ترری1383

طیچیده ترین دخش های درمانی دیمارستان اسرت و عردم 

صالحیت داوینی افراد مشغول ده کار در آن تیثیر مسرتقیم 

در اثردخشرری درنامرره درمررانی دیمررار دارد و احتمررال دررروز 

عوارض جدی دود از عمل جراحی ده علت دانش و مترارت 

طررایین و کررم تسردگرری کارکنرران اترراق عمررل وجررود دارد 

ن دخش از دیمارستان نیازمند توجه ویرژه ای در دنادراین ای

؛ 2007فرایندهای آموزشی است لآندرسرون و همکراران، 

 (. 1391وطهی و همکاران، 

در دهه های اخیر تالش هرای زیرادی صرورت یرفرت ترا 

روش های سنتی آموزش جای خود را ده روش های ترازه، 
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ددیع و مبتنی در نیازهای فرردی و اجتمراعی دانشرسویان 

 WU(. در طژوهش 1388د لکریمی علوی و همکاران، ده

و همکاران دا دررسی اختالس میانگین نمرره آزمرون در دو 

یروه آموزش سنتی و مسازی مشرخ  شرد کره اخرتالس 

موناداری در نمره آزمون دانشسویان وجود دارد. نتایج این 

تحقی  نشان داد که روش آمروزش مسرازی و اسرتهاده از 

ال دودن و درییر دودن دانشسویان در انیمیشن ده دویل فو

ارتقای دانرش افرراد تریثیر دیشرتری دارد لوو و همکراران، 

(. آموزش دانشسویان یروه علوم طمشرکی از یریر  2006

دیمارستان های مسازی یکی از روش های مؤثری است که 

یررادییری را تسررتیل مرری کنررد لکیگاورردی و همکرراران، 

(. 2011ران، ؛ اوررریس و همکرررا2009؛ دیلینگرررم، 2006

کراردردی -توراملی -دیمارستان مسازی یک نظام ایالعاتی

است که دره صرورت سره دوردی و اغلر  درر اسرا  یرک 

دیمارسررتان واقورری یراحرری شررده اسررت و دررا اسررتهاده از 

اینترنت و کامسیوترهای خانگی قادل دسترسری و اسرتهاده 

(. دانشرسویان در 2013می داشد لهریستینا و همکراران، 

مسازی، از آن جا که می دانند هی  نوع آسیبی  دیمارستان

ده دیمار وارد نمی شود اعتماد ده نهس دیشرتری را کسر  

؛ 2009؛ دیلینگرم، 2006می کنند لکیگاودی و همکاران، 

(. در مطاوورره ای کرره توسررط 2011اورریس و همکرراران، 

Sherman  صورت یرفت تسارر اوویه درنامره آمروزش از

ور کامرل موفقیرت آمیرم دروده راه دور درای طمشکان ده یر

(. از آنسرا کره دانشرگاه هرا رسراوت 1999است لشررمن، 

متمی در تکامل نقش حرفره ای دانرش آموختگران خرود 

(  و آمرروزش درراوینی 1385دارنررد لنیرریریان و همکرراران، 

دخش اساسی و متم آموزش در علوم طمشکی می داشد که 

درردون آن تردیررت افررراد کارآمررد و شایسررته مشررکل  یررا 

؛ 1382یرررممکن خواهررد شررد لفیرریحی و همکرراران، غ

( و ده این علرت کره فنراوری 1379ستارزاده و همکاران، 

اینترنت تیثیر قادل توجتی در جنبه هرای متوردد آمروزش 

یذاشته و شکل کامال جدیدی از روش های آموزشی را ده 

(، استهاده از روش هرای 2002همراه داشته است لتیلور، 

علرروم طمشررکی و انسررام مطاووررات آمرروزش اوکترونیررک در 

طژوهشی درای دررسی اثردخشری آنترا ضرروری اسرت ورذا 

مطاووه مروری حاضر ده دررسی روش های آموزش مسازی 

 در داوین طرداخت. 

 روش کار

ده منظور انسام مطاووه حاضر که ده دررسی مقاالت مرتبط 

دررا آمرروزش درراوینی از راه دور در رشررته هررای طرسررتاری، 

اق عمل طرداخت، ادتدا وانه های کلیدی مرتبط مامایی و ات

 PubMedدر طایگرراه ایالعرراتی  Meshدررا اسررتهاده از 

 Blendedانتخار یردید. دا ده کارییری کلید وانه هرای 

Learning Design  ،Online Simulation 

Based Training، Webinar  ،Cases on the 

Assessment of Scenario  ،Virtual Reality  ،

Using online role play in undergraduate 

midwifery education  ،Virtual Clinical 

Learning Lab  آمررررروزش از راه دور، آمررررروزش ،

اوکترونیکی، یادییری از راه دور، آموزش مسازی، آمروزش 

در طایگراه هرای ایالعراتی  ترکیبی و یادییری اوکترونیکی

 Science direct  ،PubMed  ،Web ofعلمی موتبر 

Science  ،Scopus  ،Sid  ،Elsevier  ،Google 

Scholar ،Magiran    جسررتسو شرردند و مقرراالتی کرره

دارای مویارهای ورود ده مطاووه دودند انتخار شده و مورد 

 دررسی قرار یرفتند.

مویارهای ورود شامل مقاالت دا متن کامرل درود کره درین 

از راه ده ااپ رسیده و یادییری  2000-2020سال های 

دور در آموزش داوینی دانشسویان رشرته هرای طرسرتاری، 

مامایی و اتاق عمل را مورد دررسی قرار داده دودند. تسمیره 

و تحلیل داده ها ده صورت مرور جامع مقاالت، جمع دندی 

 کیهی و نتیسه ییری نتایی انسام شد.

 یافته ها

مقاوه که مررتبط درا یرادییری از  17در مطاووه حاضر      

راه دور در آموزش داوینی دانشسویان رشته های طرستاری، 

مامایی و اتاق عمل دود، انتخار شده و مورد دررسری قررار 

آورده  1یرفتند. خالصه نترایج حاصرل از آنترا در جردول 

 شده است. 



 ...یادگیری از راه دور در                                                                                                                                                  773

 1400پاییز ، 3شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 پرستاری، مامایی و اتاق عمل یها هرشت انیدانشجو ینیبال آموزش در دور راه از یریادگی نهیزم در شده انجام مطالعات اتی: خصوص1جدول 

Table 1: Characteristics of studies conducted on distance learning in clinical education of nursing, 

midwifery and operating room technology students 

 نتایج

 نتیجه گیری نهایی
 روش کار

 نویسنده

 سال انتشار

 کشور، روش مورد استفاده

 ردیف

بین نمرات پره تست، پست تست در هرر دو روش تفراوت 

( و اگر چه هرر دو t=18.35 p<0/001چشم گیری بود )

روش آموزش مؤثر بودند اما نمره پست تسرت در روش 

 ( t=36.40   p=0/001آموزش سنتی باالتر بود.)

 نتیجه گیری نهایی: روش سنتی بهتر است.

نفره تقسیم  30شدند، به دو گروه  دانشجوی سال سوم پرستاری انتخاب 60

شدند و معاینه مامایی به دو روش آموزش سنتی و آموزش بره وسری ه 

ویدیو به آنها آموزش داده شد. پره تست، پسرت تسرت برا اسرتفاده از 

پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده برود از هرر دو 

کای اسکوئر برای آنالیز گروه گرفته شد. از روش های آماری تی تست و 

 داده ها استفاده شد. 

Barkha Devi 

2020 

 هند

 آموزش به وسی ه ویدئو

1 

نتایج نشان داد که در گروه آموزش ت فیقی از نظر انگیزه، 

 نگرش، دانش، رضایت مندی نمره باالتری کسب کردند.

نتیجه گیری نهایی: آموزش ت فیقی )آنالین + آمروزش 

 است.چهره به چهره( بهتر 

نفره تقسریم  62نفره و  60دانشجوی سال آخر پرستاری به دو گروه  122

شدند و مهارت های سرپرست بالینی به گروه اول از طریق آنالیرن و بره 

گروه دوم از طریق ت فیقی )آنالین و آموزش چهره به چهره( آمروزش 

داده شد. از مقیاس نظارت بالینی )پرسشنامه( برای بررسی تأثیر آموزش 

 استفاده شد و داده ها با استفاده از روش آماری تی تست آنالیز شدند.

Karen McCutcheona 
2018 

 انگ ستان

 آموزش آنالین

2 

نمررات تمرام شررکت  OSCEدر تمام مراحل آزمرون 

کنندگان در مطالعه بعد از مداخ ه افزایش چشم گیرری 

             پیدا کرد اما نمرات آموزش به روش ت فیقی باالتر برود.    

( p<0/001) 

نتیجه گیری نهایی: ت فیق یادگیری مجازی و مرسوم بهترر 

 از استفاده از روش مرسوم به تنهایی است.

نفرر از دانشرجویان  85در این مطالعه که بدون گروه کنترل انجام شده 

کمک پرستار ماما در سال آخر تنها آموزش سنتی دریافت کرده بودند و 

 زش سنتی و مجازی را دریافت کردند.نفر هر دو آمو 51

 استفاده شد. OSCEسپس جهت بررسی میزان تأثیر آموزش از آزمون 

Sudharsanam Manni 

Balasubramaniam 

2018 

 هند

ت فیق یادگیری مجازی 

ساعته و  72)بسته آموزشی 

 یادگیری مرسوم

3 

در گروه آموزش مجازی از نظر اطالعات پیشرفت چشرم 

ه پست تسرت دیرده شرد.مرح ه اول گیری در دو مرح 

(P=.001; d=1.13 و مرح ه دوم )(P=.02; d=0.75) 

گروه آموزش مجازی رضایت بیشتری نیرز از یرادگیری 

داشتند اما از نظر احساس خودکارآمدی تفاوتی برین دو 

 .(P=.9; d=0.054) گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری نهایی: آموزش مجازی از امروزش سرنتی و 

 ر است.حضوری بهت

نفره تقسیم شدند. مط ب یکسانی  21دانشجوی پرستاری به دو گروه   42

به یک گروه از طریق مجازی و آنالین و به گروه دیگر به روش سنتی و در 

محیط واقعی مهارت های بالینی آموزش داده شد. ابتدا پره تست و سپس 

ست تست در دو مرح ه بالفاص ه بعد از آموزش و دو ماه بعد از آموزش پ

انجام شد. از آمون کولموگروف اسمیرنوف برای آنالیز داده ها اسرتفاده 

 شد.

José Miguel Padilha 
2019 

 پرتغال

مقایسه دو روش آموزش 

مجازی و آموزش سنتی در 

 مهارت های بالینی

4 

نتایج نشان داد که زایمان مجازی فوایدی نظیر مشاهده 

ری حرفره ای مکرر عم کرد ماما برای حمایت از یرادگی

 فراهم می کند.

نتیجه گیری نهایی: زایمان مجرازی مری توانرد بررای 

 دانشجویان مامایی بسیار مفید باشد.

 

دانشجوی مامایی وارد مطالعه شدند که پس از انجام مداخ ه مورد  140

 بررسی قرار گرفتند. ارزیابی به روش پره تست پست تست انجام شد.

 

Diane Phillips 
2013 

 ااسترالی

 ک ینیک زایمان مجازی

5 

میانگین نمره دانشجویان در هر دو روش در پست تسرت 

 باالتر از پره تست بود.

نتیجرره گیررری نهررایی: هررر دو روش در ارتقررا دانررش 

 دانشجویان پرستاری به یک اندازه مفید و مؤثر بودند.

نفره  50نفره و  49دانشجوی پرستاری وارد مطالعه شدند به دو گروه  99

م شدند و مراقبت از نوزاد را به روش های وبینار و آموزش سرنتی تقسی

آموزش دیدند. ارزیابی به روش پره تست پست تست برای هر دو گرروه 

 انجام شد.

Manisha 

2019 

 هند

 وبینار

6 

نتایج نشان داد که اطالعات شرکت کننده ها بالفاص ه بعد 

اما  % رسید 77% به  70از آموزش افزایش پیدا کرد و از 

بعد از نه ماه کاهش پیدا کرد و تقریبا به سرط  قبرل از 

 43از نظر مهارت از  (p = 0.386)%( 72آموزش رسید.)

 49% بالفاص ه بعد از آموزش و  51% قبل از آموزش به 

. توانرایی کنتررل .(p = 0.165) % بعد از نه ماه رسید.

% رسید و نه مراه  51% به  39خونریزی بعد از زایمان از 

 .(p = 0.003) .% باقی مانرد. 50بعد از زایمان در حد 

اعتماد به نفس شرکت کننده هرا نیرز بالفاصر ه بعرد از 

آموزش افزایش پیدا کرد و بعد از نه ماه نیز در حد براال 

مراقب بهداشتی وارد مطالعه شدند. و از نظرر کمرک بره مرادر در  89

خونریزی بعد از زایمان آموزش داده شردند. در سره مرح ره قبرل از 

آموزش، بالفاص ه بعد از آموزش و نه ماه بعد از آموزش، دانش، مهارت 

 د.و اعتماد به نفس شرکت کنندگان به روش پره تست پست تست بررسی ش

Ellen Nelissen 
2015 

 تانزانیا

 آموزش مبتنی بر شبیه سازی

7 
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 باقی ماند.

نتیجه گیری نهایی: آموزش مبتنی بر شبیه سرازی روش 

باز مفیدی است اما در زمان های مشخص نیاز به تکرار و 

 آموزی دارد.

نمرات عم کرد بالینی پس از مداخ ه به طرز چشم گیرری 

 (P<.001) افزایش پیدا کردند.

نتیجه گیری: برای مواردی که تعداد زیادی از پرستاران 

نیاز به آموزش دارند و یا در مواردی که برای مانردگار 

یاز به تکرار موارد آموزشری وجرود بودن اثر آموزش، ن

 دارد شبیه سازی مبتنی بر وب روش مناسبی است.

نفرره  35پرستار  وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی به دو گرروه  67

 نفره شاهد تقسیم شدند.. 32مداخ ه و گروه 

گروه مداخ ه به مدت سه ساعت تحت آموزش به روش شبیه سازی مبتنی 

نیمیشن، موارد آموزشی چنرد رسرانه ای، بیمراران بر وب که از  فی م ا

 مجازی و آزمون های آنالین تشکیل شده بود قرار گرفت.

 از آمار توصیفی، کای اسکوئر و تی تست برای آنالیز داده ها استفاده شد.

Sok Ying Liaw 
2015 

 سنگاپور

 شبیه سازی مبتنی بر وب

8 

ه از نظر نتایج نشان داد که تفاوت چشم گیری بین دو گرو

 اطالعات، انگیزه و خودکارآمدی وجود نداشت.

نتیجه گیری نهایی: هرر دو روش آمروزش حضروری و 

 مجازی برای آزمایشگاه مفید است.

 

 

دانشجو وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی به دو گروه آمروزش 189

نفر( تقسیم شدند. از همره  95نفر( و آموزش مجازی) 94چهره به چهره)

ه ها جهت ارزیابی اطالعات آنها در مرورد میکروبیولرو،ی، شرکت کنند

انگیزه آنها برای مطالعه میکروبیولو،ی و خودکارآمدی آنها پره تسرت 

 گرفته شد. و بعد از انجام مداخ ه نیز پست تست گرفته شد.

 

Guido Makransky 
2016 

 اسکات ند

شبیه سازی آزمایشگاه 

 مجازی

9 

گیری بین دانش و عم کرد  نتایج نشان داد که تفاوت چشم

 دانشجویان در پره تست و پست تست وجود داشت.

روش مفیدی برای آمروزش  RLOsنتیجه گیری نهایی: 

 عم ی است.

دانشجوی سال سوم پرستاری وارد مطالعره شردند، از ابزارهرای  192

آموزش مجازی برای آموزش آنها جهت مراقبت از زخم استفاده شد و به 

ارزیرابی  CETLتست  و با اسرتفاده از پرسشرنامه روش پره تست پست 

شدند. داده ها با استفاده از آمار توصریفی، کولمروگروف اسرمیرنوف و 

 وی کاکسون آنالیز شدند.

Catherine Redmond 
2017 

 ایرلند

reusable learning 

objects (RLOs) 

10 

نتایج نشان داد که مهرارت هرای همکراری و ارتبرا  

 در مطالعه افزایش پیدا کرد. دانشجویان با شرکت

نتیجه گیری نهایی: پیامدهای این روش مورد بحث است و       

می تواند در دنیای واقعی نیرز برر همکراری و ارتبرا  

 دانشجویان تأثیر مثبت داشته باشد. 

نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی مامایی وارد مطالعه شردند و  19

 انجام شد. online roleplayیک مطالعه کوچک به روش 

Jane Warland 
2012 

 استرالیا

online roleplay 
(A case-study ) 

11 

نتایج نشان داد که ارتباطی منفی بین حجم باالی کرار و 

 تشخیص متناسب با گایدالین وجود دارد.

(P=0.038, rho =-0.417  ) 

نتیجه گیری نهایی: سناریو روشی است که می تروان برا 

به میزان خطای تشخیصی کارکنان گرروه  استفاده از آن

پزشکی پی برد و روش بسیار مؤثری در آمروزش برالین 

 است.

پنجاه نفر وارد مطالعه شد و از آنها خواسته شرد کره هفرت سرناریوی 

 ساختگی را مورد ارزیابی قرار دهند.

Oguz Kilinc 

2018 

 ترکیه

case scenario study 

12 

 

 از بعد هفته یک انشجویاند بالینی صالحیت نمره میانگین

 نسبت به قبل از مداخ ه افزایش گروه سه هر در آموزش

 بین ی نتایج مقایسه (اما  P<0/001داری داشت.) معنی

 نمرات میانگین در را داری معنی آماری تفاوت گروهی،

یک هفته بعد از مداخ ه در سره گرروه  بالینی صالحیت

 (P=0/128نشان نداد.)

هر سه روش سنتی، مبتنری برر وب و نتیجه گیری نهایی: 

 شبیه سازی در ارتقا صالحیت بالینی تأثیر مثبت دارند.

 

دانشجوی مامایی وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی به سه گرروه  91

 آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و سنتی تقسیم شدند.

 صالحیت بالینی دانشجویان قبل از مداخ ه و یک هفته بعد از مداخ ه برا

 پرسشنامه و آزمون بالینی سنجیده شد.

 و تجزیه طرفه یک واریانس آنالیز و زوجی تی داده ها با آمار توصیفی،

 تح یل شدند.

 فرزانه رشیدی فکاری

1394 

 ایران

 مبتنی بر وب و شبیه سازی

13 

از کاربردهای واقعیت مجازی می توان به ابرزار شربیه 

صورسازی سازی ) که در حوزه های آموزش، تشخیص، م

و درمان به کار می رود( و ابزار تعامل ) در حوزه هرای 

توانبخشی، مشاوره ، ت ه مدیسین و فراینردهای روترین 

 پزشکی به کار می رود( اشاره کرد.

 به عنوان مجازی نتیجه گیری نهایی: می توان از واقعیت

و  درمران آمروزش، بهبرود جهت در کمکی ابزار یک

 مطالعه مروری

 شاهمرادی

1397 

 ایران

 واقعیت مجازی

14 
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 تفاده کرد.سالمت اس حوزه در پیشگیری

نتایج نشان داد که نمره مهارت بالینی دانشجویان بعد از 

انجام آموزش شبیه سازی زایمان طبیعی با نمایش برری  

در مقایسه با قبل افزایش داشت که از نظر آماری تفاوت 

 (P=0/00معنی داری نشان داد. )

ایی: شبیه سازی می تواند مهارت برالینی نتیجه گیری نه

دانشجویان را در ارتبا  با انجام زایمان طبیعی به روش 

 بری  بهبود بخشد.

 نفر از دانشجویان مامایی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. 39

سناریوی آموزشی مربو  به انجام زایمان طبیعی در نمایش بری  بر روی 

نی دانشجویان به روش پره تست پست تسرت مانکن انجام شد. مهارت بالی

 ارزیابی شد.

 از آزمون من ویتنی برای آنالیز داده ها استفاده شد.

 رقیه رحمانی بی ندی

1396 

 ایران

آموزش زایمان به روش 

 شبیه سازی در نمایش بری 

15 

میانگین امتیازات دانش آموزان در روش ترکیبی به طور 

ه بره چهرره چشم گیری بهترر از روش آمروزش چهرر

 (.P<0/0001بود.)

%  66% نگرش کامال مثبرت و  34اعضای هیات ع می نیز 

نگرش مثبت به آموزش ت فیقی داشتند و هی  کدام نسبت 

 به روش ت فیقی نگرش منفی نداشتند. 

نتیجه گیری نهایی: استفاده از روش آموزش ترکیبی مؤثر 

 تر از روش آموزش چهره به چهره به تنهایی است.

مدرس وارد مطالعه شدند. بعد از 17دانشجوی مامایی و پرستاری و  194

آموزش به روش مجازی و آموزش چهره به چهره پرسشنامه های مربوطه 

تکمیل شد و اثر بخشی این روش ها از سه جنبره رضرایت، یرادگیری و 

مشارکت بررسی شد. از روش های تی تست، وی کاکسون، کای اسکوئر و 

 آنالیز داده ها استفاده شد.  تست دقیق فیشر برای

 میترا ذوالفقاری

1392 

 ایران

 آموزش الکترونیکی ترکیبی

16 

 میرزان نظرر از مداخ ه از بعد ماه یک گروه، سه بین

 میرزان نظر از مداخ ه از بعد ماه دو و نگرش آگاهی،

 وجود معنیداری آماری تفاوت عم کرد و نگرش ، آگاهی

 آموزش گروه در ردعم ک و نگرش آگاهی، نمره .داشت

 معنری آماری افزایش مداخ ه از بعد ماه دو حضوری

 .داد نشان گروهها سایر به نسبت را داری

 نتیجه گیری نهایی: آموزش حضوری مؤثرتر است.

وارد مطالعه شده و به سه گرروه تقسریم   عمل اتاق پرستاران از نفر 60

 بعد ماه دو و  همداخ از بعد ماه یک مداخ ه، از قبل گروه سه هر ،شدند

 عم کرد و نگرش آگاهی، میزان بررسی خودساخته پرسشنامه مداخ ه از

 آزمونهای با ها داده .کردند تکمیل را جراحی ابزار ضدعفونی و شستشو

 شدند تح یل ویتنی من و والیس کراسکال آماری

 حبیبی

1392 

 ایران

آموزش حضوری و 

 میزان برغیرحضوری 

 عم کرد و نگرش آگاهی،

 ابزار ضدعفونی و شوشست

 جراحی

17 

 

 بحث

در مقاالت یافت شده از روش هایی مانند آمروزش دره      

روش ووح فشرده، شبیه سازی، واقویرت مسرازی، آمروزش 

اوکترونیکی ترکیبی، آمروزش دره وسریله ویرد،و، آمروزش 

، سررناریو و دیمررار مسررازی  Role playآنالیررن، ودینررار، 

 استهاده شده است.

(: وری: )لوح فشرده چند رساانه ایآموزش غیرحض

متم ترین ممیت ووح فشرده اند رسانه ای قادلیت دیشرتر 

در انتقال مهاهیم و مطاو  درسری درا اسرتهاده آسران ترر، 

یسترده تر و جذار تر مرتن، صردا، تیرویر و فریلم اسرت 

(. عبررادی و همکرراران در مطاوورره ای نشرران 2005لورروتر، 

ده روش سرخنرانی  دادند که هر دو روش آموزش حضوری

و آموزش غیر حضوری لوروح فشررده انرد رسرانه ای( در 

دتبود متارت های عملری طرسرتاران تریثیر یکسران دارنرد 

(. از یرررس دیگررر یاریسررون، 1389لعبررادی و همکرراران، 

فراهانی و قردانی اعتقاد ده کیهیت آموزش دراالتر در شریوه 

غیرحضوری نسبت ده آموزش حضوری در درخی از رشرته 

ای تحییلی دارند. یافته های استین سون و استن درر  ه

دیان می کنرد کره درخری از در  هرای عملری درا شریوه 

غیرحضوری قادل اجراست و در دوضی مواقرع نتیسره ایرن 

یونه در  ها در این نظام آموزشی دتتر است لفراهرانی و 

 (.1382همکاران، 

آمروزش شربیه سرازی در مبتنی بر وب و شبیه سازی: 

تارت های داوینی مری توانرد دره عنروان طلری درین مرکم م

مطاو  تئوری و عرصه داوینی عمل کنرد و امکانرات دررای 

دانشسویان فراهم می آورد تا متارت های جدیرد را دردون 

ایساد خطر درای خویشتن و یرا دیگرران فررا دگیرنرد و در 

شرایطی مشاده دا واقویت، دیشترین فرصت را طیدا نماید تا 

ی دره تمررین دسرردازد لجرویس و همکراران، تحت راهنمای

(. در واقع شبیه سازی نمایش یرک موقویرت اسرت 2008

که در آن آموزش در محیطی دسیار شبیه ده محیط داوینی 

(.  در 2010واقوی انسام می شود لیردطرازرت و همکاران، 

این روش مسئله مورد نظر شبیه دره واقویتری قادرل در  
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ه می شود تا دانشسو مسرئله درای دانشسویان، آموزش داد

مورد نظر را فرا یرفته و دررای آن راه حرل هرای جدیردی 

(. در آمروزش شربیه 2009ارا،ه نماید لدرادوی و همکاران، 

سازی یادییری متارت ها دره دور از محریط هرای واقوری، 

یک تسرده خاوی از استر  و وذت دخش درای دانشرسویان 

ی در دیمارسرتان و است و آمادیی الزم درای تسردره دراوین

جاموه را فرراهم مری نمایرد و نقرش متمری را در ارتقرای 

کیهیت آموزش و خدمات داوینی ایها می کند، امرا از آنسرا 

که تورداد دانشرسویان و حسرم مترارت هرای مرورد نیراز 

دانشرسو زیرراد و فرصررت هررای یررادییری آنتررا کررم اسررت، 

استهاده از رویکردهای ترکیبی و آموزشی انرد رسرانه ای 

؛ 1990در یادییری، مهیرد دره نظرر مری رسرد لسرنسی، 

؛ موماریرران و همکرراران، 1389دادیسررترنیا و همکرراران، 

(. در 1387؛ احمررد، 2005؛ هیلرری و همکرراران، 1385

نیم عرفانیان و همکاران نشان دادند که آموزش مطاووه ای 

شبیه سرازی در افرمایش مترارت دانشرسویان مامرایی در 

ز آموزش سنتی است لعرفانیران مؤثرتر ا IUDجایگذاری 

 (.1387و همکاران، 

یکی از رویکردهای ترکیبی و آموزشی انرد رسرانه ای در 

یادییری، استهاده از روش های خود راهبر ماننرد آمروزش 

مبتنی در ور است که در آن نه تنتا محتوی متنری ارا،ره 

می یردد دلکه جدول ها، تیویرها، انیمیشرن و فریلم مری 

یکدیگر ارا،ه شود لدادیسرترنیا و همکراران،  تواند در کنار

؛ هیلری و همکراران، 1385؛ موماریان و همکراران، 1389

(. در آموزش مبتنی در ور ده منظور 1387؛ احمد، 2005

خل  تسردیرات یرادییری از فنراوری هرای ور و اینترنرت 

( در این روش دانشسو 2011استهاده می شود لیاریسون، 

فردی خرود از منرادع در دسرتر  دا توجه ده استودادهای 

استهاده می کنرد. فراییرران در ایرن دوره هرا مری تواننرد 

مطاوبی را که دا آنترا آشرنایی دارنرد مطاووره نکننرد و دره 

دررسی موارد جدید دسردازند و در صورتی که فراییران یک 

دخش از مطاو  را فرا نگیرند، می توانند در زمان مناسر  

یرراد دگیرنررد لدادیسررترنیا و  درره آن رجرروع کرررده و آن را

؛ کرردی و 1388؛ مویومی و همکراران، 1389همکاران، 

(. در این زمینه مطاووات مختلهری انسرام 1393همکاران، 

و  Gerdprasertشده است ده یوری کره نترایج مطاووره 

همکاران نشان داد که آیاهی در مورد مکانیسرم ویبرر دره 

کنترررل  یررور مونرری داری در یررروه ور دیشررتر از یررروه

(. 2010لآموزش سخنرانی( دود لیردطرازرت و همکراران، 

Toledo  و همکراران نشران دادنرد کره تهراوتی درین اثرر

آموزش مبتنی در ور و حضوری در دقرت تخمرین حسرم 

خونریمی دود از زایمان وجرود نردارد لتووردو و همکراران، 

2010 .)Gordon  و همکاران نیرم در مطاووره ای نشران

دهای یادییری درداره انهارکتو  میوکارد و دادند که درآین

دیماری های تنهسی در هر دو روش آموزش شبیه سازی و 

(. 2006آموزش سنتی یکسان است لیوردون و همکاران، 

نهرر از دانشرسویان  50نتایج مطاووه امینی و همکاران درر 

طمشررکی در تبریررم نشرران داد کرره آمرروزش شرربیه سررازی، 

سوم زایمران را افرمایش مری  صالحیت داوینی اداره مرحله

(. در مطاووره دیگرری نیرم 1384دهد لامینی و همکاران، 

که در ارتباط دا اورنانس های مامایی در زمینره خرونریمی 

انسام شد، استهاده از روش شبیه سازی در آموزش، اعتماد 

درره نهررس دانشررسویان را ارتقررا داده دررود و داعررث دتبررود 

ک هرا در دراوین دیمرار یادییری و یادآوری سریع تر تکنیر

؛ السررچینگر و 2008شررده دررود لیرروس مررن و همکرراران، 

(. عرفانیان نیرم در مطاووره ای نشران داد 2008همکاران، 

که آموزش شبیه سازی یادییری متارت مواینره وگنری را 

در دانشررسویان مامررایی افررمایش مرری دهررد لعرفانیرران و 

 (. در مطاووه دیگری نیم یمارش شرد کره1387همکاران، 

آمرروزش شرربیه سررازی تورردادی از متررارت هررای درراوینی 

فراییران را در زایمان دری  دتبود مری دخشرد لدیرینرگ و 

(. هوانسک و همکاران نیم ایمنی و امنیت 2006همکاران، 

دیماران را متم ترین علت استهاده از روش شبیه سازی در 

(. 2009طرسررتاری مرری داننررد لهوانسررک و همکرراران، 

Mettiainen کرراران در مطاوورره ای نیمرره تسردرری و هم

نشان دادند که آموزش مبتنری درر ور منسرر دره افرمایش 

صالحیت داوینی طرستاران و تسویم منطقی دارو مری شرود 

و  Moreno-Ger( و 2014لمتررری یرررانن و همکررراران، 
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دانشسوی طمشکی نشان دادند که  143همکاران دا دررسی 

ه آمروزش متارت دانشسویان در در  آزمایشرگاه در یررو

شرربیه سررازی مبتنرری دررر ور دیشررتر از یررروه کنترررل 

(. در 2014جررر و همکرراران،  –لسررخنرانی( دررود لمورنررو 

مطاووه طالتم و همکاران تهاوتی دین تداوم یادییری اصرول 

سونویرافی در دو یروه آموزش مبتنی درر ور درا آمروزش 

 (.2010سنتی وجود نداشت لطالتم و همکاران، 

فنراوری واقویرت :  Virtual Realityواقعیت مجاازی:

مسازی محدوده وسیوی از حوزه ها را در درر مری ییررد و 

دیشترین کاردرد آن در حروزه هرای درازی، فریلم و شربیه 

سررازی اسررت. واقویررت مسررازی از ترکیرر  فنرراوری هررای 

مختلر  از قبیرل یرافیرک کرامسیوتری، طرردازش تیرویر، 

تی تشخی  اوگو، هوش مینوعی، شبکه و نظام هرای صرو

ده تووید شبیه سازی کرامسیوتر و توامرل مری طرردازد و از 

یری  دازخوردهای متودد حسی مانند دیداری، شنیداری، 

ومسی و ... احسا  حضور در محیط واقوی را ده کاردر می 

دهد. در واقویت مسازی اتار عنیر ضرروری وجرود دارد: 

دنیای مسازی، غویه وری، دازخورد حرس توامرل. دنیرای 

سموعه ای از اشیاء در یک فضا و قوانین و روادرط مسازی م

حاکم در این اشیاء را توصی  می کند. در واقویت مسرازی 

این دنیای مسازی توسط کامسیوتر تووید می شود لهیمرا و 

(. در اسا  مطاووات آموزش راه رفرتن درا 2008همکاران، 

استهاده از آموزش مبتنری درر واقویرت مسرازی در دتبرود 

روی طس از سکته مغمی مؤثر دروده و منسرر سرعت طیاده 

ده نتایج دتتر نسبت ده مداخالت ددون واقویت مسازی می 

 مسازی (. واقویت2014شود لرودریگم دارونی و همکاران، 

 ییر  در درد کراهش و مردیریت دررای روشی ده عنوان

 مانند خرونگیری، طمشکی دردنا  اقدامات از یسترده ای

اسرت لتری   اسرتهاده شرده زخرم و ایمنسرازی از مراقبت

نظاماتیرک  مرروری مطاووه در (.2014زاال  و همکاران، 

Morris  و همکاران دا استهاده از نه مقاوره مشرخ  شرد

 روشرتای دیگرر درا که استهاده از واقویت مسرازی همرراه

 مؤثر سوختگی مراقبت یول در درد، کاهش در استاندارد

و  Gold(. مطاوورره 2009اسررت لمرروریس و همکرراران، 

همکاران دا هدس دررسری اسرتهاده از واقویرت مسرازی در 

جایگررذاری وریرردی درررای اقرردامات سرری ترری اسررکن و 

 8-12تیویردرداری مغناییسی تشدید یافته در کودکران 

ساوه انسام شد که در طایان کودکان افمایش درد را قبرل و 

(. 2006دوررد از عمررل دیرران نکردنررد لیلررد و همکرراران، 

رای در  دتتر سراختار آنراتومیکی و دانشسویان طمشکی د

رویه های جراحی از مدل مسازی سه دودی اسرتهاده مری 

کنند که درخالس روش سنتی از انوطاس طذیری داال، همینه 

کرم و توامررل زیرراد دررا مرردل هررا درخرروردار اسررت لاررن و 

(. ده یور کلی واقویت مسازی یک محیط 2015همکاران، 

زش و تکرار را فراهم مری فوال، طویا و تواملی مبتنی در آمو

کند. در واقع طتانسیل های واقویرت مسرازی کراردرد آن را 

در حیط های مختل  سالمت آسان کررده اسرت لمیلرر و 

 (.2014همکاران، 

و همکراران در  Barkha آموزش باه وسایله ویاد و:

مطاووه ای که مواینه مامایی را ده دو روش آموزش سرنتی 

نشرسویان مامرایی آمروزش و آموزش ده وسیله وید،و ده دا

دادند نشان دادند که آموزش ده روش سرنتی دتترر اسرت 

(. امررا مطاوورره ای کرره توسررط 2020لدارخررا و همکرراران، 

Dash  و همکراران در خیرروص ایرن روش آموزشرری و در

مورد استهاده از روش های طیشگیری از دارداری انسام شد، 

ثر دوده نشان داده شد که آموزش ده وسیله وید،و دسیار مؤ

در مطاووه ای کره آمروزش  Amita(. 2014است لدش، 

طرستاران را در خیوص حهاظت یرمایی نوزادان ده وسیله 

وید،و مورد دررسی قرار دادند اثردخشی این روش را نتیسه 

 (.2014ییری کردند لآمیتا و همکاران، 

و همکراران در مطاووره ای در  Karenآموزش آنالیا:: 

که آموزش تلهیقیلآنالین و اتره ده  انگلستان نشان دادند

اتره( دتتر از آموزش آنالیرن دره تنترایی اسرت لکرارن و 

 (.2018همکاران، 

و همکاران  Diane Phillipsکلینیک زایمان مجازی: 

در مطاووه ای در استراویا نشان دادند که زایمران مسرازی 

فوایدی نظیر مشاهده مکرر عملکرد ماما دررای حمایرت از 

رفرره ای فررراهم مرری کنررد و مرری توانررد درررای یررادییری ح
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دانشسویان مامایی دسیار مهیرد داشرد لدایران و همکراران، 

2013.) 

Webinar:  ودینار سمیناری اسرت کره دره یرور زنرده از

یری  اینترنت طخش می شود و مدر  می تواند ایالعات 

خود را دا دانشسویان در هر مکانی که داشرند دره اشرترا  

و همکراران در  Knipferکره توسرط  دگذارد. مطاووره ای

استراویا انسام شرد نشران داد کره ودینرار از نظرر شررکت 

کنندیان در مطاووه از سطح طذیرش داالیی درخوردار درود 

و همکراران نیرم در  Hauwa(. 2019لنیسهر و همکراران، 

مطاووه دیگری که در خیوص کارایی ودینار انسرام دادنرد 

نرار دررای دانشرسویان علروم نشان دادند که استهاده از ودی

 (.2019طمشکی دسیار مهید است لهواوا و همکاران، 

و همکاران در مطاووه  Guidoشبیه سازی آزمایشگاه: 

ای در اسکاتلند نشان دادند کره تهراوت مونری داری درین 

آموزش حضوری و آموزش مسازی آزمایشگاه وجود نردارد 

 (. 2016لماکرانسکی یویدو و همکاران، 

Reusable Learning Objects(RLOs):  فواویررت

های یادییری دیسیتال هستند که اندازه کواکی دارنرد و 

و  Catherine(. 2010دسیار دیرری هسرتند لدیلینگرم، 

همکاران در مطاووه ای در ایروند نشان دادند کره اسرتهاده 

روش مهیدی درای آمروزش دانشرسویان علروم  RLOsاز 

 (.2018طمشکی است لکاترین و همکاران، 

Online Roleplay:  یکی از شریوه هرای نروین و مرؤثر

( که داعث یادییری فوال مری 2012آموزشی است لاان، 

(. در ایرن روش کره 1392شود لمادی نشاط و همکراران، 

در یک فضای آنالین صورت می ییرد ده یور مومول یرک 

سناریو و مسموعره ای از نقرش هرا فرراهم مری شرود کره 

دررای حرل مشرکل یرا کشر  یرک  دانشسویان می توانند

و  Jane Warlandموضرروع یکرری از آنتررا را دسذیرنررد. 

همکاران در مطاووه ای که دا هدس دررسی تیثیر این روش 

در استراویا انسرام دادنرد نشران دادنرد کره مترارت هرای 

همکاری و ارتباط دانشسویان دا شرکت در مطاووه افرمایش 

یج مطاوورره (. نتررا2012طیرردا کردنررد لجررین و همکرراران، 

درصد از دانشسویان دیان کردنرد 84نشان داد که   دیگری

که روش ایهای نقش سب  دتبود متارت های دراوینی مری 

(. در دو مطاووره جدایانره 1391شود لمنظور و همکاران، 

تیثیر استهاده از دیمارنما در مقایسه دا سخنرانی درر میرمان 

اوگری ایدز متارت دانشسویان در انسام مواینه طستان و غرد

دررسی شد که نتیسه یرفتند دانشسویانی که آموزش آنترا 

از یری  دیمارنما صورت یرفته دود دره یرور مونری داری 

متارت هرای مشراوره دیشرتری نسربت دره یرروه کنتررل 

؛ مررادان و همکرراران، 1998داشررتند لدلررو و همکرراران، 

1998.) 

Case Scenario Study  :دیمرارو بیماار مجاازی 

 دیمار یک که شود می ایالق آموزشی درنامه ده اوکترونیک

 افرمار نررم توسرط واقوی دیمار سناریوی اسا  در مسازی

 از یکی روش شود. این می یراحی ساز، شبیه کامسیوتری

 ووری اسرت اوکترونیرک آمروزش هرای روش تررین نروین

مطاووه ای  .است شده انسام زمینه این مطاووات اندکی در

و همکاران در ترکیه انسام شد  Oguz Kilincکه توسط 

نشان داده شد که ارتباط منهری درین حسرم دراالی کرار و 

تشخی  متناس  دا یایدالین وجرود دارد و مری تروان درا 

استهاده از سناریو میمان خطای تشخییی کارکنران یرروه 

 (.2018طمشکی را کاهش داد لاییوز و همکاران، 

 گیری نتیجه

یکردی جدیرد در آمروزش آموزش مسازی در داوین رو     

علوم طمشکی محسور می شود. دا توجه ده فراییرر شردن 

ادمار و روش های اوکترونیک در دنیا و همچنین دا توجه ده 

محدودیت های موجود در آموزش سنتی و ممایای آموزش 

مسازی ده نظر می رسد استهاده از فناوری های جدیرد در 

تهاده از روش نظام های آموزشی اجتنار ناطذیر داشرد. اسر

های مختل  یادییری از راه دور، در دتبرود مترارت هرای 

داوینی دانشسویان طرستاری، مامایی و اتاق عمل نقش ویژه 

ای دارد، زمانی که آموزش اوکترونیک دا آموزش حضروری 

ترکی  می یردد،  مری توانرد تریثیر مثبتری را در ارتقرای 

. دا توجه ده متارت و صالحیت داوینی دانشسویان ایها نماید

جدید دودن این مهتوم، نیاز ده انسام مطاووات طژوهشی ده 

منظور دررسی اثردخشی روش های مختل  ارا،ره آمروزش 
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داوینی مسازی در رشته های مختل  علوم طمشرکی وجرود 

 دارد.
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