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  :مقدمه
هدف از تمامي طرح ريزي هاي برنامه هاي 
درسي در فرآيند آموزش، فراهم آوردن فرصت هاي 

براي دانشجويان است تا بتوانند حداكثر بهره را  يادگيري
از مشاركت در فعاليت هاي انتخاب شده يادگيري 
فراگيرند و به باالترين حد يادگيري ممكن دست يابند 

فرآيند آموزش در واقع ايجاد فرصت هاي . )1،2(
مناسب يادگيري براي تمامي دانشجويان جهت يادگيري 

سطح (وزشي در تمامي حيطه هاي هدف هاي آم
و رشد همه جانبه ) شناختي، نگرش و رواني حركتي

  .)1(شخصيت دانشجو مي باشد 

در فرآيند آموزش الگوها و روش هاي تدريس 
يادگيري خود . مستقيم و غير مستقيم مطرح شده است

محور به عنوان يك روش تدريس مسقيم در الگوهاي 
آموزشي از سه چهار دهه گذشته تاكنون مورد توجه 

يند آيك فريادگيري خود محور . ار گرفته استقر
يا بدون كمك ديگران در  با تابتكار عمل فردي اس

تشخيص نيازهاي يادگيري و مشخص كردن منابع مادي 
هاي  كارگيري استراتژيه ب و انساني براي يادگيري و

 .)1،3(است  يندهاي يادگيريآارزشيابي بر مناسب و
ي به صورت واژه هاي طرح شده در اين استراتژ

  :چكيده
نرم افزارهاي آموزشي به عنوان يك روش يادگيري فراگير محور، فرصتي براي رشد  :زمينه و هدف

با ايجاد محيط مشاركتي به يادگيرندگان و معلمان اجازه مي دهند به جستجو  يادگيرندگان فراهم مي كنند و
ثير نرم افزار كمك آموزشي طراحي أاين مطالعه به منظور ارزيابي تي كنند؛ لذا پرداخته و انواع مسائل را بررس

بر يادگيري مهارت هاي عملي دانشجويان پرستاري انجام شده  شده در زمينه اصول و فنون عملي پرستاري
  .است

جوي دانش 164در اين پژوهش كارآزمايي باليني كه به روش نيمه تجربي انجام شد، تعداد  :روش بررسي
 82(در ترم اول به روش سرشماري انتخاب و به روش نمونه گيري تصادفي ساده به دو گروه مداخله پرستاري 

در مرحله . هر دو گروه به روش سنتي تحت آموزش قرار گرفتنددر ابتدا  .تقسيم شدند) نفر 82(و كنترل ) نفر
از روش  ي دانشجويان گروه كنترل مجدداًبعد براي داشجويان گروه مداخله از نرم افزار كمك آموزشي و برا

مهارت عملي دانشجويان در هر دو مرحله از طريق . مطالعه و تمرين به شيوه سنتي جهت آموزش استفاده شد
ثير نرم افزار آموزشي طراحي شده در دو گروه مقايسه أآزمون عملي و چك ليست مورد بررسي قرار گرفت و ت

 .شد
به  .طراحي شده بر يادگيري مهارت هاي عملي دانشجويان پرستاري موثر بود نرم افزار آموزشي :يافته ها

اختالف معني داري در ميانگين نمرات آزمون عملي دانشجويان در گروه مداخله مشاهده شد طوري كه 
)05/0<P(كه اين اختالف در گروه كنترل معني دار نبود  ، در حالي)05/0>P.(  

مي تواند باعث ارتقاء  ارهاي آموزشي به عنوان يك استراتژي موثر آموزشياستفاده از نرم افز :نتيجه گيري
  .مهارت هاي عملي دانشجويان پرستاري شود

  
  .مهارت عملي، نرم افزار آموزشي، دانشجويان پرستاري :هاي كليدي واژه
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يادگيري مستقل، خود مديريت شده، خود محور، خود 
تنظيم شده و مبتني بر منابع بيان گرديده است و از طرف 
متخصصين آموزشي پزشكي، مهارت اين استراتژي به 

العمر و  عنوان يكي از ملزومات توانايي يادگيري مادام
همچنين از اركان اساسي دستيابي به سطوح باالي 

د شده است و با توجه به انفجار اطالعات يادگيري يا
قرن حاضر، نظام هاي آموزشي بايستي اين استراتژي را 

) متناسب با اهداف آموزشي(در آموزش دانشجويان 
  .)1،4(ترويچ نمايند 

نظريه پردازان در حيطه هاي آموزشي اعتقاد 
دارند كه كالس هاي آموزش سنتي ديگر داراي اثر 

سته به مكان و زمان خاص بوده و بخشي نيستند، زيرا واب
نمي توانند بافت واقعي و مناسب را براي يادگيري فراهم 

  نرم افزارهاي آموزشي منابع غني را فراهم. كنند
مي آورد كه مي تواند فرصتي براي رشد يادگيرندگان 
باشد و آن ايجاد محيط مشاركتي است كه به 

اجازه مي دهد به جستجو  يادگيرندگان و معلمان
 بدون شك اين. پرداخته و انواع مسائل را بررسي كنند

وري فرصت هاي متعددي براي محيط يادگيري ايجاد فنا
 ؛مي كند و سبب تعامل آموزشي قابل توجهي مي گردد

اما به تنهايي نمي تواند كيفيت تدريس و يادگيري را 
اين بدان معناست كه محيط يادگيري و . افزايش دهد

فعاليت هاي يادگيرنده،  تدريس، چگونگي اجراي
يند بازخورد آيند سنجش عملكرد يادگيرندگان و فرآفر

بايد به گونه اي متناسب شكل گيرد و گرنه تضميني 
  .)5،6(براي تحقق هدف هاي آموزشي وجود ندارد 

يكي از چالش هاي بزرگ در آموزش 
دانشجويان پرستاري ارائه يك آموزش موثر به منظور 

ر مي باشد كه بتوانند در محيط تربيت دانشجويان ماه
اساتيد پرستاري . بالين به نحو موثري خدمات ارائه دهند

براي رسيدن به چنين هدفي راهكارهاي متفاوتي را ارائه 
مي دهند كه يكي از اين راهكارها استفاده از فيلم هاي 
آموزشي در غالب نرم افزار مي باشد كه به عنوان يك 

در . )7(اده قرار مي گيرد استراتژي آموزشي مورد استف
چند سال اخير استفاده از بسته هاي آموزشي از 

  برجستگي هاي اصلي دوره سوم تكنولوژي آموزشي
اين فيلم هاي آموزشي منجر به افزايش مهارت . مي باشد

ارتباطي دانشجويان، افزايش مهارت معاينه بيماران و نيز 
ند ساير مهارت هاي رواني حركتي دانشجويان مي گرد

استفاده از فيلم و عكس و انيميشن در كنار متون . )1،8(
آموزشي منجر به ايجاد تعادل در يادگيري ديداري و 
نوشتاري و شنيداري شده و عالقه به يادگيري را در 
فراگيران افزايش مي دهد و به جاي اينكه تمامي كالس 
با يكديگر پيشرفت كرده و به طور يكسان صفات 

كنند، هر دانشجو با شيوه خود مختلفي را تحصيل 
پيشرفت كرده و مدت زمان متفاوت را براي تحصيل 

در واقع فلسفه يادگيري . )9(صفات صرف مي كند 
انفرادي بر مبناي ايجاد شرايط الزم براي افراد متناسب با 

كه نرم افزارهاي آموزشي  )1،10(استعدادشان مي باشد 
بيت و با توجه به ويژگي هايي همچون تنوع، جذا

ه ئنوگرايي، دسترسي سريع به امكانات روز دنيا و ارا
روش آموزش جديد و مناسب و ذخيره حجم زيادي از 

كيد بر انفرادي شدن، مفاهيم دروني وسيع أاطالعات، ت
منظم و سازماندهي شده، دارا بودن اهداف مشخص، 
امكان انتخاب ابزار يادگيري، امكان ايجاد كنش هاي 

يران، نقش راهنما براي معلم و همچنين متقابل ميان فراگ
ارزيابي توانايي دانشجويان به عنوان يكي از اجزاي 
يادگيري غير وابسته و افزايش انگيزه يادگيري 
دانشجويان جهت يادگيري و تغيير نقش معلم از 

كيد فراوان بر كاربرد أآموزگاري به راهنما بودن و ت
براي تمام آموزش برنامه اي مي تواند اين شرايط را 

فراگيران با سطوح مختلف استعداد فراهم نمايد 
)1،11،12(.  

با توجه به اينكه پژوهشگران مطالعه حاضر 
اعضاي كميته ارتقاء مهارت هاي باليني دانشكده 
پرستاري و مامايي قزوين مي باشند، اقدام به نيازسنجي 
از دانشجويان ترم هاي باالتر در مورد شيوه سنتي 

هاي نوين آموزشي واحد اصول و فنون  تدريس و شيوه
نمودند و اكثر دانشجويان در مورد حجم زياد مطالب 
آموزشي در طي ترم اول تحصيلي كه منجر به فشردگي 
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دروس در مدت زمان اندك و ايجاد چالش در ميان 
دانشجويان و كادر آموزشي براي برگزاري كالس هاي 

ل مي شد جبراني جهت انجام تمرينات مكرر و رفع اشكا
و همچنين لزوم توجه به استعداد و سبك هاي متفاوت 
يادگيري دانشجويان و ملزومات يادگيري مادام العمر و 
نيز توجه به شيوه هاي نوين تدريس كه به خصوص 

 .كيد بر شيوه هاي يادگيري خود محور نموده اندأت
پژوهشگران اين مطالعه بر آن شدند كه يك نرم افزار 

با محتواي آموزشي واحد عملي اصول آموزشي متناسب 
  .و فنون پرستاري طراحي نمايند

  
  :روش بررسي

. پژوهش حاضر به روش نيمه تجربي انجام شد
به منظور طراحي نرم افزار در مرحله اول، اهداف 

نرم افزار آموزشي مطابق با  آموزشي قابل ارائه توسط
 .نياز فراگيران و توجه به نقش آتي ايشان تدوين گرديد

در مرحله دوم، محتواي آموزشي بر اساس سر فصل 
دروس و با توجه به محتواي كتب مرجع كل محتواي 

فصل به  22دروس اصول و فنون پرستاري در 
فصل متناسب با مهارت  در هر. پاورپوينت تبديل گرديد
محتواي نوشتاري، تصاوير و آموزشي مد نظر در كنار 

ر و به ويژه فيلم هاي مرتبط كه از سايت هاي معتب
كه مربوط به  )Nursing skills(نرسينگ اسكيل 

   )(INLMكتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران 
مي باشد جستجو و گردآوري و سپس خالصه و 

در كليه فيلم ها و تصاوير . دسته بندي گرديد
. راهنماهايي به منظور يادگيري بهتر قرار داده شد

تژي آموزشي از نرم همچنين به منظور تعيين محيط و استرا
 )Autoplay media studio(افزار رايج اتو پلي مديا استاديو 

استفاده شد و محتواي آموزشي به صورت  5/7 نسخه
، پاورپوينت و فيلم هاي آموزشي مرتبط با PDFمتن 

قابليت هاي فني كه داشتند در قالب يك نرم افزار 

 آموزشي قابل اجرا در كامپيوتر مورد استفاده قرار
در مرحله سوم، به منظور ارزيابي مهارت هاي . گرفت

چك ليست توسط پژوهشگران و  22عملي دانشجويان، 
بر اساس سرفصل دروس اصول و مهارت هاي باليني 
پرستاري طراحي و روايي آن به روش روايي صوري و 

به اين منظور چك . محتوا مورد بررسي قرار گرفت
هيات علمي  تن از اعضاي 10ليست ها در اختيار 

دانشكده پرستاري و مامايي قرار داده شد و نقطه نظرات 
جهت تعيين . ايشان در چك ليست ها اعمال گرديد

پايايي چك ليست، دو تن از مربيان تدريس كننده به 
ها در  طور همزمان اقدام به مشاهده نحوه انجام مهارت

سپس بعد از اتمام، ضريب  ؛دانشجو نموده 10مورد 
كه نشان دهنده ) <93/0r(يرسون سنجيده شدهمبستگي پ

  .پايايي مناسب چك ليست مي باشد
پس از اتمام طراحي نرم افزار و چك ليست ها، 

  دانشجوي پرستاري ورودي مهر و بهمن  164تعداد 
و همچنين دانشجويان پرستاري  1391و  1390سال هاي 

در ترم اول و طي پنج ترم تحصيلي به  1392ورودي مهر 
در شروع هر ترم . شماري انتخاب شدندروش سر

تحصيلي طرح درس و اهداف دوره در اختيار 
با توجه به اينكه دانشجويان در . دانشجويان قرار گرفت

اهداف مطالعه به طور  ؛ترم اول تحصيلي قرار داشتند
ها توضيح داده شد و كليه دانشجويان به  كامل به آن

سپس . دندصورت داوطلبانه در اين مطالعه شركت نمو
در طي هر ترم تحصيلي دانشجويان به دو گروه كنترل و 
مداخله تقسيم شدند كه به طور كلي در طي شش ترم 

دانشجوي  82دانشجوي پرستاري در گروه مداخله و  82
هر گروه از . پرستاري در گروه كنترل قرار گرفتند

دانشجويان بر اساس اهداف آموزشي ويژه درس اصول 
به اين  .مجزا مورد بررسي قرار گرفتندو فنون به صورت 

گروه (در طي ترم تحصيلي كليه دانشجويان  ترتيب كه
تحت آموزش به روش سنتي ) مداخله و گروه كنترل

) سخنراني، آموزش عملي بر روي موالژ و سپس تمرين(
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سپس از كليه دانشجويان آزمون عملي . قرار گرفتند
هاي آموخته به منظور بررسي مهارت ) 1آزمون شماره (

همچنين به منظور ارزيابي مهارت ها از  .عمل آمده شده ب
در مرحله بعد نرم افزار آموزشي به . چك ليست استفاده شد

مدت يك ماه در اختيار دانشجويان گروه مداخله قرار 
گرفت تا پس از مطالعه متن و مشاهده تصاوير و همچنين 

ياد شده به تمرين مهارت هاي  اًفيلم هاي آموزشي مجدد
با توجه به اينكه استقالل در نحوه و ميزان به كار . بپردازند

از مزاياي نرم افزارهاي آموزشي محسوب  گيري نرم افزارها
مي شود، هيچگونه محدوديت يا حداقلي از نظر تعداد 

  .استفاده از نرم افزار تعيين نگرديد دفعات
به منظور ارزيابي نرم افزار آموزشي طراحي شده، 

ت دانشجويان گروه مداخله در پايان نيمسال تحصيلي مهار
مجدداً از طريق آزمون عملي و با استفاده از چك ليست 

همچنين مهارت ). 2آزمون شماره (مورد بررسي قرار گرفت 
دانشجويان گروه كنترل نيز با ايجاد فرصت مجدد به مدت 
يك ماه جهت مطالعه و تمرين به شيوه سنتي با استفاده از 

در ). 3آزمون شماره (ن و چك ليست ارزيابي شد آزمو
نهايت اطالعات مربوطه به نمرات آزمون گروه مداخله و 

تي با استفاده از آزمون  SPSS16گروه كنترل در نرم افزار 
  .زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

الزم به ذكر است كه دانشجويان با تمايل كامل در 
ونه ريزش نمونه اي تا پايان اين مطالعه شركت نمودند، هيچگ

همچنين به منظور رعايت اصول . ترم تحصيلي وجود نداشت
اخالقي پس از آزمون پاياني، نرم افزارآموزشي به مدت يك 

  .ماه در اختيار گروه كنترل قرار داده شد
  

  :يافته ها
، ميانگين نمرات دانشجويان 1در آزمون شماره 

و در  50/1ار با انحراف معي 26/15در گروه مداخله 
بود كه  60/1با انحراف معيار  21/15گروه كنترل، 

تفاوت آماري معني داري بين دانشجويان در گروه 
آزمون شماره ). P<05/0(مداخله و كنترل مشاهده نشد 

نشان داد كه ميانگين نمرات دانشجويان پرستاري در  2

بوده است  32/1با انحراف معيار  02/18گروه مداخله 
آماري معني داري بين دانشجويان گروه  كه تفاوت

مشاهده شد  2و  1مداخله در مقايسه بين آزمون شماره 
)001/0≤P( ؛ با اين وجود ميانگين نمرات دانشجويان

 61/1با انحراف معيار  70/15پرستاري در گروه كنترل 
بود و تفاوت آماري معني داري بين دانشجويان گروه 

مشاهده نشد  2و  1اره كنترل در مقايسه بين آزمون شم
)05/0>P(.  

  
  :بحث

ثير نرم افزار أدر اين مطالعه كه با هدف ارزيابي ت
كمك آموزشي طراحي شده در زمينه اصول و فنون 
عملي پرستاري بر يادگيري مهارت هاي عملي 
دانشجويان پرستاري انجام شد، نتايج مطالعه بيانگر اين 

ها بعد از  بود كه اختالف معني داري در نتايج آزمون
سخنراني، آموزش عملي بر روي (آموزش به شيوه سنتي 
كه استفاده از  وجود ندارد؛ در حالي) موالژ و سپس تمرين

نرم افزارهاي آموزشي به عنوان يك استراتژي موثر 
آموزشي، توانست منجر به ايجاد تعادل در يادگيري ديداري 

براي و شنيداري شود و همچنين دانشجويان عالقه بيشتري 
يادگيري نحوه انجام پروسيجرها نشان دادند و منجر به بهبود 

  .عملكرد رواني حركتي دانشجويان گرديد
بهبود مهارت هاي عملي قبل از مراقبت از بيمار 
واقعي يك مسئله كليدي و مهم در مراقبت هاي 

نتايج ساير مطالعات بيانگر . پرستاري محسوب مي شود
ار نمي توانند مراقبت اين است كه پرستاران تازه ك
كسب مهارت عملي . صحيح پرستاري را ارائه دهند

متمركز بر  اغلب بر اساس روش هاي رفتاري كه صرفاً
 در حالي. آموزش و خطا مي باشد، صورت مي پذيرد

كه آموزش مهارت هاي عملي بايد منجر به يادگيري در 
حد تسلط در دانشجويان گرديده و به راحتي در شرايط 

  .)13(قابل تعميم باشد  واقعي
  استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي از جمله 
نرم افزارها و فيلم هاي آموزشي مي تواند در ارتقاء 
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مهارت هاي شناختي، ارتباطي و عملي دانشجويان موثر 
با وجود جستجوهاي وسيع اينترنتي، مطالعه خاصي . باشد

در ايران در خصوص استفاده از نرم افزارهاي كمك 
آموزشي در دروس پرستاري يافت نشد كه نتايج مطالعه 
حاضر با آن مقايسه گردد؛ حتي در مطالعات خارجي نيز 
مطالعه اي يافت نشد كه كل محتواي درس اصول و 
فنون پرستاري را به صورت نرم افزار طراحي و مورد 

تنها مطالعاتي كه يافت شدند، . ارزيابي قرار داده باشد
به صورت محدود جزئي از محتواي  مطالعاتي بودند كه

پرستاري را به صورت فيلم و نه يك نرم افزار جامع، 
مورد مطالعه قرار داده و آن را با روش هاي معمول 

در يكي از . آموزشي مورد مقايسه قرار داده بودند
، مهارت دانشجويان 2013جديدترين مطالعات در سال 

تحصيل  پرستاري كه در ترم هاي پايين تر مشغول به
بودند در دادن داروهاي خوراكي به بيماران مورد 

كه گروه كنترل تنها تحت  بررسي قرار گرفت؛ به طوري
آموزش هاي معمول در كالس هاي آموزش مهارت 
  باليني و سخنراني كه توسط اساتيد مجرب ارائه 

قرار گرفتند و گروه مداخله عالوه بر  ،مي گرديد
به فيلم هاي  آموزش هاي فوق، بدون محدوديت

آموزشي آنالين مربوط به مهارت دارو دادن دسترسي 
عملكرد و رضايتمندي هر دو گروه از طريق . داشتند

. چك ليست و فرم رضايتمندي مورد بررسي قرار گرفت
نتايج مطالعه آنان نشان داد كه رضايتمندي و نمره 
عملكرد گروه مداخله به طور معني داري نسبت به گروه 

تر بوده است و لذا فيلم هاي آموزشي آنالين كنترل باال
كه حاوي نمونه هاي عملي خوبي باشند مي توانند در 
كنار جلسات آموزشي مهارت هاي باليني، رضايتمندي 

  .)14(و مهارت دانشجويان را ارتقاء بخشند 
ثير فيلم هاي آموزشي بر أدر خصوص ت

 يادگيري و مهارت هاي دانشجويان نيز مطالعات مختلفي
به عنوان مثال در مطالعه اي كه به  ؛صورت گرفته است

ثير فيلم هاي آموزشي بر اثر بخشي أمنظور بررسي ت
آموزش مهارت هاي باليني به دانشجويان پرستاري 
صورت گرفت، استفاده از فيلم هاي آموزشي به بهترين 

نحو توانست آموزش به روش توضيح و سخنراني را 
تكميل سازد اما نتوانست جايگزين كامل آن گردد 

داد و همكارانش نيز نشان  Huihaoنتايج تحقيق . )15(
كه استفاده از فيلم هاي آموزشي در آموزش معاينات 
باليني در دانشجويان پزشكي در مقايسه با روش آموزش 
سنتي، توانسته در ارتقاء ميزان توانايي خودكارآمدي و 
همچنين بهبود مهارت عملي در اين زمينه موثر باشد 

در ديگر مطالعه استفاده از فيلم هاي آموزشي به  .)16(
ك شيوه آموزشي موثر توانست منجر به بهبود عنوان ي

دانش، مهارت هاي ارتباطي و همچنين مهارت هاي 
  عملي دانشجويان پرستاري ترم آخر شود و تفاوت 
معني داري در نمرات دانشجويان گروه مداخله و كنترل 

  .)13(مشاهده شد 
 در بررسي ديگر شيوه هاي آموزشي، تأثير

 هاي ريتمي ديس ييادگير در وب بر مبتني آموزش
 دانشجويان پرستاري مورد ارزيابي قرار گرفت در قلبي

 آموزش روش از و نتايج حاكي از اين بود كه استفاده
 باعث آموزشي روش يك عنوان به نيز وب بر مبتني
و  است دانشجويان شده شناختي يادگيري سطح ارتقاي

مي تواند به عنوان روش آموزشي همراه با آموزش سنتي 
رنامه درسي مراقبت هاي ويژه قلبي در افزايش ميزان در ب

در همين . )17(يادگيري دانشجويان پرستاري موثر باشد 
راستا نجفي و همكارانش مطالعه اي را تحت عنوان 

روش  دو با الكتروكارديوگرام تفسير يادگيري مقايسه
پرستاري انجام  كوئست و سخنراني در دانشجويان وب
 وب روش داد كه آنان نشان مطالعه نتايج. دادند

 فراگيران دانش افزايش سبب دو هر سخنراني و كوئست
 با اختالالت آشنايي و قلبي هاي ريتم حيطه شناخت در
 طريق استفاده از وب از يادگيري شده است؛ اما آن

 روش از كوئست به عنوان يكي از ابزارهاي اينترنتي
لعات با نتايج اين مطا .)18(است  بوده بيشتر سخنراني

اين نكته حائز  البته. مطالعه حاضر همسان مي باشد
 كه هنگامي آموزشي افزارهاي نرم اهميت است كه

 عنوان به شوند، برده كار به سنتي هاي با روش همراه
حساب  به سنتي روش هاي براي مناسبي و قوي مكمل
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 و يادگيري بر چشمگيري و مطلوب تأثيرات و آمده
  .داشت خواهند دروس سپاري ياد

  
  :نتيجه گيري

 نرم از اين پژوهش نشان داد كه استفاده
 استراتژي يك عنوان به تواند مي آموزشي افزارهاي

 به منجر شناختي سطح ارتقاء بر عالوه آموزشي، موثر
با اين  .شود دانشجويان حركتي رواني عملكرد بهبود

حال پيشنهاد مي گردد پژوهش مشابهي در جامعه 
ثير استفاده از نرم افزار أيابي تپرستاران جهت ارز

ها مورد اريابي قرار گيرد  آموزشي در عملكرد باليني آن
و همچنين در خصوص مقايسه استفاده از اين روش با 
ساير روش هاي آموزش خود محور و فعال تحقيقات 

  .بيشتري صورت گيرد
  

  :كاربرد يافته هاي پژوهش در بالين
ي بزرگ با توجه به اينكه يكي از چالش ها

پرستاران در بخش هاي باليني نحوه انجام پروسيجرهاي 
هاي باليني است و  پرستاري طبق اصول و مهارت

استفاده از نرم افزارهاي آموزشي سبب ارتقاي يادگيري 
بهتر مهارت هاي عملي در دانشجويان پرستاري مي 

 ماده تناسب با تا شود مي پيشنهاد مدرسان شود؛ لذا به

 حداكثر مذكور روش هاي از دخو و وقت درسي

  .نمايند را استفاده
  

  :تشكر و قدرداني
بدينوسيله از معاونت محترم آموزشي دانشكده 
پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، جهت 
حمايت مالي از پژوهشگران در انجام اين تحقيق، تشكر 
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Background and aims: Educational software is a learner-centered approach. By creating a 
collaborative environment, it provides a rich resource of learning opportunity for learners and 
allows learners and teachers to search and study about variety of issues. The aim of this study is 
to evaluate the impact of educational software designed about fundamental of nursing skills on 
nursing students' learning of practical skills. 
Methods: In this semi-experimental study, 164 nursing students of the first semester were 
recruited through simple random sampling, they were allocated into intervention and control 
groups (82 people in each group).First, both groups were trained in the traditional way and their 
practical skills were examined by means of appropriate check lists. Next, the educational 
software was given to students' assigned to intervention groups. In this period, students of 
control group had time to review and practice their skills as routine .After 1 month; practical 
skills of both groups were re- evaluated. 
Results: Results showed that educational software designed about fundamental of nursing skills 
was effective on nursing students' learning of practical skills. Students' scores of practical skills 
were significantly different in the intervention group compared with the control group (P<0.05). 
Conclusion: Educational software can be used as an effective teaching strategy to improve 
nursing students’ practical skills. 
 
Keywords: Practical skill, Software, Nursing students. 


