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نسبت به  يپرستار انيبر نگرش دانشجو يمجاز طيآموزش در مح تأثير
  يريادگيو ارتباط آن با سبك  يآموزش مجاز

  
  ينيالد فيرستم س ،زاده ، عباس عباس*پرست محبوبه وطن ،يبرهان بايفر

  
  

  چكيده
در  انيوجود، نگرش دانشجو نيبا ا .ستينپذير  افراد نسبت به آن، امكان دگاهيبدون در نظر گرفتن د يآموزش مجاز تيموفق: مقدمه

 يبرگزار تأثير يمطالعه به بررس نيا. ، مورد توجه قرار گرفته استشده منتشركه كمتر در مطالعات  ستا اي مقوله ،يدوره مجاز كي انيپا
  .پرداخته است يريادگيو ارتباط آن با سبك  ينسبت به آموزش مجاز يپرستار انيدانشجو شبر نگر ،يدوره آموزش مجاز كي

 88سال  يترم دوم ورود يپرستار انيهدف، دانشجو تيجمع. به صورت قبل و بعد، است تجربي مهيمطالعه ن كيپژوهش  نيا: ها روش
 انيانشجود .گذراندند مي را ها تيو الكترول عاتيواحد اختالالت ماكرمان بودند كه  يدانشگاه علوم پزشك يراز ييو ماما يدانشكده پرستار

 تساي  وب قياز طر يگروه مجاز يبرا يدرس يمحتوا. قرار گرفتند يسنت آموزش و يمجاز آموزش منظم در دو گروه يتصادفي  وهيبه ش
 لهيبه وس ينسبت به آموزش مجاز انينگرش دانشجو. ديدر كالس درس ارائه گرد روش هاي آموزشي مرسومبا ، يگروه سنت يو برا

 يابياستفاده شده بود، ارز سنيو ل انويگاز هشكه در پژواي  آنان توسط پرسشنامه يريادگ، و سبك يروا و پايا ساخته پرسشنامه پژوهشگر 
 tمستقل و  tآزمون ( يليتحل هاي و آماره) يفراوان عيو توز اريو انحراف مع نيانگيم( يفيآمار توصاز  ها داده ليو تحل هيجهت تجز. شد
  .استفاده شد) ، آزمون تحليل واريانس و ضريب پيرسونزوج

 .بود 21/3±33/0 و در گروه سنتي 19/3±48/0 يدر گروه مجاز ،ينمرات نگرش نسبت به آموزش مجاز نيانگيترم، م يدر ابتدا: نتايج
 و گروه سنتي 55/3±45/0 يترم نمرات نگرش در گروه مجاز انيدر پا. نبود معنادارترم  يدر ابتدا دو گروه نمرات نيانگاختالف مي

 انيم يارتباط انسيوار زيآزمون آنال جينتا ).=p= 15/2t ,03/0(بود  معنادار ينظر آمار زا نيانگياختالف م نبود كه اي 46/0±21/3
  ).=07/0p(نشان نداد يو نگرش نسبت به آموزش مجاز يريادگيسبك 
نگرش  و دوره را بهبود بخشد نيدر اكننده  شركت انيتواند نگرش دانشجو مي يشركت در يك دوره برنامه آموزش مجاز: گيري نتيجه

  .نداشت يتفاوت يريادگيمختلف  يها در افراد با سبكنسبت به آموزش مجازي، 
  

  آموزش الكترونيك، يريادگيسبك  ،يپرستار انينگرش، دانشجو ،يآموزش مجاز: هاي كليدي واژه
  517تا  508 ):7(12؛ 1391 مهر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
   

                                                 
دانشگاه علوم  ،يكارشناس ارشد پرستار، پرست محبوبه وطن :نويسنده مسؤول *

 empratour_62@yahoo.com .رانيرفسنجان، رفسنجان، كرمان، ا يپزشك
كرمان،  يرازي، دانشگاه علوم پزشك ييدانشكده پرستاري ماما ،)ارياستاد( يبرهان بايفر

مركز  ،)اريدانش(زاده  عباس عباس ؛)f_borhani@kmu.ac.ir. (رانيكرمان، ا
كرمان،  يرازي، دانشگاه علوم پزشك ييدانشكده پرستاري ماما ولوژي،يزيف قاتيتحق

 ،)ارياستاد( ينيالد فيرستم س ؛)aabaszadeh@hotmail.com. (رانيكرمان، ا
 يدانشگاه علوم پزشك ينياعصاب بال قاتيمركز تحق ،يدانشكده پزشك ينورولوژ

  )ros@kmu.ac.ir( .رانيكرمان، كرمان، ا
  9/8/90 :، تاريخ پذيرش29/6/90 :، تاريخ اصالحيه10/12/89: تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
از  يكيبه  شدن ليدر شرف تبد يامروزه آموزش مجاز

اطالعات،  آوري و فن) 1(است يآموزش يها طيمح نتري مهم
كرده  جاديآموزش ا يرا برا ياديز اريبس يها فرصت
به عنوان مكمل يادگيري و ياددهي  نترنتياكنون ا). 2(است

در آموزش از  ،ديمهم و مف لهيوس كيو  يسنت يها در كالس
چون كالس بدون  ياصطالحات). 3(رود مي شمار به رراه دو
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اشاره به نوع  ،يمدارس هوشمند و دانشگاه مجاز وار،يد
دارد كه در  كياز آموزش الكترون يمعمول ريغ ديو شا ديجد

 يرگي يو معمول، امروزه در حال جا يمقابل آموزش سنت
  ).4(مختلف هستند يكشورها يآموزش يها ستميدر س

 دايپاي  ژهيو گاهيهم جا يدر علوم پزشك يآموزش مجاز
در  كايآمر يدانشكده پرستار 353 يدر بررس. كرده است

 يمبتن يآموزش يها كه تعداد دوره ، گزارش شد1997سال 
 5از  شيسال قبل از آن به ب 5نسبت به  ينترنتيبر شبكه ا
 5/3از  شياگر چه در حال حاضر، ب). 5(است دهيبرابر رس

 ند،نماي مي استفاده يمجاز يها دانشجو از كالس ونيليم
 نينسبت به ا انيدر مورد نگرش دانشجو ياطالعات كم

 تيموفقاز طرف ديگر،  ).6(روش آموزش در دسترس است
افراد  دگاهيبدون در نظر گرفتن د يبرنامه آموزش مجاز كي

عدم  ايو  رشيپذ و )8و7(نيست پذير نسبت به آن، امكان
  ).9(آنها دارد يريادگيبر آموزش و  يقياثر عم انهيرا رشيپذ
تواند  مي ،يروش آموزش كيآنجا كه نگرش نسبت به  از

افراد باشد، در مطالعه فعلي،  يريادگي يها سبك تأثيرتحت 
نسبت به  افراد و نگرش يريادگيي ها سبك انيارتباط م

 يريادگيسبك . شده است بررسينيز  يآموزش مجاز
)Learning style( ،كي يعيو طب يحيروش ترج اي وهيش 

 تيموقع كيبرخورد با اطالعات و احساسات در  يفرد برا
موثر  فرد ميتصم ايبر رفتار  كه است )يريادگي(خاص 
 چرخه است كه با تجربه شروع كيمانند  يريادگي .است
). 10(دگرد مي ختم تيو به فعال ابدي مي شود، با تفكر ادامه مي

 سبكارتباط  يبه بررس ياگر چه در مطالعات معدود
پرداخته شده  يو نگرش نسبت به آموزش مجاز يريادگي

مورد توافق  ني، اما همين مطالعات نيز، در ا)12و11و7(است
و  يآموزش مجاز عيبا توجه به رشد سر. نظر ندارند

پاسخ به اين سوال كه آيا  ارائه آن، يتقاضا برا شيافزا
 دانشجويانآموزش مجازي تنها منحصر به گروه خاصي از 

اين كه در هر سبك يادگيري  و يااست  با سبك خاص
  .مهم است ،كاربرد دارد
، يآموزش عالآموزش الكترونيك در نقش مهم با توجه به

و انتظارات  انينگرش دانشجو يرو ها دانشگاه الزم است
اگر چه مطالعات ). 13(كنند دينوع آموزش تأك نيآنها از ا

متعددي در زمينه آموزش مجازي انجام شده است، اما 
 از استفاده و يمجاز آموزش به نسبت نگرش رامونيپ

 معدودي مطالعات ياددهي و يريادگي يبرا يتكنولوژ
نتايج  موجود، مطالعات حال نيا در). 14(است گرفته صورت

- را نشان مي ينگرش نسبت به آموزش مجاز متفاوتي از

 يها يژگيوورال و ناممنما معتقدند، افراد بر اساس و .دهد
 ريسرا متفاوت تف يريادگي تيو موقع طيخود مح يشخص

ارائه كه به علت  ذكر شدهمطالعات  يبعضدر  .)15(كنند مي
، ممكن است دانشجويان مجازيفضاي  در آموزش اين نوع

ين شيوه آموزشي دچار چالش در ارتباط با مهارت هاي ا
 .)16(نفي به اين نوع آموزش داشته باشندديدگاه م شوند و

در  دافرا يها شناخت نگرش ضرورت جهت يمهم ليدل نيا
با  .است يدر مورد آموزش مجاز يجوامع مختلف آموزش

 يبررس  درباره رانيدر ا يكه مطالعات اندك نيتوجه به ا
مرتبط با آن، نسبت  كيدموگراف يها و مقوله رانينگرش فراگ

با هدف  قيتحق نيانجام گرفته است، لذا ا يبه آموزش مجاز
بر نگرش  يمجاز طيمح كيآموزش در  تأثير يبررس

انجام شده  ينسبت به آموزش مجاز يپرستار انيدانشجو
ارتباط نگرش با سبك  در اين مطالعه، نياست، همچن

  .شود مي نيز بررسي افراد يريادگي
  

  ها روش
آزمون و  شيبا انجام پ تجربي مهيمطالعه ن كيپژوهش  نيا

 ،88- 89 يليآزمون است كه در نيم سال دوم سال تحص پس
ترم دو كه واحد  يپرستار انيدانشجو يتمام يبر رو
 ،گذراندند مي را ها تيو الكترول عاتياختالالت ما يپرستار

 يدر ابتدا، جهت ارائه واحد درس. ، انجام شد)نفر33(
به صورت  »ها تيو الكترول عاتيدر اختالالت ما يستارپر«

كرمان  يدانشگاه علوم پزشك ياز معاونت آموزش ،يمجاز
 ،پژوهش نيابزار مورد استفاده در ا. كسب شد مجوز الزم

 دانشجويان را بود كه نگرشاي  ساخته پرسشنامه محقق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1449-en.html


  و همكاران يبرهان بايفر  انيبر نگرش دانشجو يآموزش مجاز ريتاث
 

  http://ijme.mui.ac.ir )7(12؛ 1391مهر /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      510

 يريادگيو سبك  كرد مي بررسي ينسبت به آموزش مجاز
ي ها ويژگي متپرسشنامه شامل سه قس. ديسنج مي افراد را
نسبت به آموزش  رانيسنجش نگرش فراگ  شناختي، جمعيت

 قسمت اول،. بود آناني يادگيري ها مجازي و سنجش سبك
 تي، وضعيتجمعيت شناختي شامل سن، جنس يها يژگيو
 يها مهارت نيبودن، اشتغال و سكونت و همچن يهل، بومأت
 يكارها يبرا انهياستفاده از را زانيم( انيدانشجواي  انهيرا

تجربه  نترنت،يبه ا يدسترس ،يدرس يها تيو فعال يشخص
را  )اي انهيرا يها يتوانمند زانيو م يآموزش مجاز يقبل

  .كرد مي يبررس
نسبت به آموزش  دانشجويان دوم پرسشنامه، نگرش قسمت
آموزش  تيدر سه زيرمجموعه اهم سؤال 20را با  يمجاز
 7( يمجاز طي، لذت كار كردن در مح)سؤال 9( يمجاز
 يمجاز طيكار كردن در محنسبت به  اضطرابو ) سؤال

  .كرد مي را بررسي) سؤال4(
پنج  اسيت اين قسمت بر اساس مقسؤاالبه  دهي نمره
به اين . بود) 1=مخالفكامالً  تا 5= موافقكامالً  از(اي  درجه

  .گرفت مي قرار 5تا  1از اي  ، در بازهسؤالترتيب نمرات هر 
محاسبه نمره كل پرسشنامه، از ميانگين نمرات هر  يبرا

 استفاده شد و در نتيجه نمره هر پرسشنامه سؤال
نمرات نگرش  نيانگيم. باشد متفاوت 5تا  1از  توانست مي

 يبه عنوان نگرش خوب نسبت به آموزش مجاز 3باالتر از 
مرتبط با نگرش  يها هيپس از نوشتن گو. در نظر گرفته شد

 توسط سه امهنشپرس نويس پيش ،ينسبت به آموزش مجاز
 ييروا نييسپس جهت تع و دانشكده اصالح شد ديتن از اسات

. دانشكده قرار گرفتعلمي  هيأتتن از اعضاي  10 اريدر اخت
 يندرو يپرسشنامه از روش همبستگ ييايپا نييتع يبرا

) α=85/0(كرونباخ  يآلفاضريب  زانياستفاده شد و م
   .ديمحاسبه گرد

 يريادگيقسمت سوم پرسشنامه، اطالعات مربوط به سبك  
كه اي  بدين منظور، از پرسشنامه. دسنجي مي را انيدانشجو

ي يادگيري ها براي سنجش سبك سنيو ل انويتوسط گاز
 نياز آنجا كه ا). 6(طراحي شده بود، استفاده گرديد

مطالعه، به زبان فارسي مورد  نيپرسشنامه تا زمان انجام ا
 يقرار نگرفته بود، توسط كارشناسان به فارس هاستفاد

 ييايپا. برگردانده شد يسيترجمه شد و سپس مجدداً به انگل
 كرونباخ يالفا ضريب پرسشنامه با استفاده از محاسبه

)75/0 =α( ينفر از اعضا 10 همچنين از نظر. به دست آمد 
دانشگاه علوم  ييو ماما يدانشكده پرستارعلمي  هيأت

 نيا .براي بررسي روايي محتوا استفاده شد كرمان پزشكي،
 از(اي  پنج درجه اسيبا مق سؤال 19پرسشنامه با استفاده از 

سه سبك يادگيري  )1=مخالفكامالً  تا 5=موافقكامالً 
) سؤال 6(و حركتي ) سؤال 7(، ديداري )سؤال 6(شنيداري 

تعيين سبك يادگيري،  رايب. داد مي را مورد بررسي قرار
ميانگين نمره هر فرد در هر يك از اين سه زيرمجموعه، 

 نيانگيم نيشتريصورت كه ب نيبد د،يمحاسبه و مقايسه گرد
در نظر دانشجو  يريادگيسبك  به عنوانافراد در هر سبك، 

  .شد مي گرفته
اهداف پژوهش،  حيپس از توض آموزشي، جلسهين اول در

منظم، به دو گروه آموزش  يتصادف وهيبه ش انيدانشجو
كه نفر اول به  بيترت نيبد. شدند ميتقس يو سنت يمجاز

 يو نفر دوم در گروه سنت يصورت تصادفي در گروه مجاز
به . افتيفهرست ادامه  انيتا پا بيترت نيقرار گرفت و به هم

 لياجازه داده شد كه در صورت تما گروههر دو  انيدانشجو
نفر از  كيبه اين ترتيب، . شان را عوض كنندهايگروه

نداشت، با  يبه حضور در گروه مجاز يليكه تما انيدانشجو
نفر در  16 ت،يدر نها. شد ضيتعو ياز گروه سنت يگريفرد د

 نيهمچن .قرار گرفتند ينفر در گروه سنت 17و  يگروه مجاز
 ق،يداده شد كه انصراف از تحق نانياطم انينشجوبه دا
 ،يهيجلسه توج نيدر ا. در نمره آنها نخواهد داشت يتأثير

و  يتوسط هر دو گروه مجاز آزمون شيپ يها پرسشنامه
  .ديگرد ليتكم يسنت
ورود به ي  نحوه ،يگروه مجاز يبرا يهيتوجاي  جلسه در
. داده شد حيرمز عبور توض جادنام و اي و ثبت تيسا

وب  قيرا از طر يآموزش يمحتوا يگروه مجاز انيدانشجو
كرمان  يدانشگاه علوم پزشك تيسا
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)http://www.vu.kmu.ac.ir (انيدانشجو. كردند افتيدر 
درس را كه به  ياهفته فرصت داشتند محتو 8به مدت 
 يبود، بر رو) فلش( يريو تصو يصوت يها ليصورت فا

از جلسات  يبرخ انيدر پا. نديمطالعه نما تيوب سا نيا
كه  شد مي خواسته انياز دانشجو يفيتكل ،يمجاز

استاد  يبرا تيسا قيرا از طر فيتكل نيا انيدانشجو
رفع مسائل فني  يبرا انيدانشجو. كردند مي مربوطه ارسال

كردند و مسائل  مي طرح مراجعه يبه همكاران فناي،  انهيراو 
با استاد مربوط در  ،يحضور ايو  ليميا قيرا از طر يدرس

مرسوم روش  به يگروه سنت انيدانشجو. گذاشتند مي انيم
 يمدرسان برنامه و محتوا. افتنديدر كالس درس حضور 

به جهت تعهد . ندبود كسانيدر هر دو گروه  يآموزش
 ، برايها پرسشنامه يپس از جمع آور ي، جلساتياخالق

به صورت چهره به چهره برگزار  يگروه مجاز انيدانشجو
گروه  انيدانشجو اريدر اخت يآموزش يمحتوا CDو  ديگرد
مجدداً جهت  ها پرسشنامه ،دوره انيدر پا. قرار گرفت يسنت
  .شد عيتوز انينگرش دانشجو نتعيي
 يها آزمون و SPSS-17افزار  از نرم ها داده زيآنال جهت

 و) يفراوان عيو توز اريو انحراف مع نيانگيم( يفيآمار توص
 يبرا( مستقل t مانند آزمون يليتحل ي آمار آزمون هاي

 نيانگيم سهيمقا( زوج t، )نمرات در دو گروه نيانگيم سهيمقا
 انسيوار زيو آنال) گروه هردر  داخلهنمرات قبل و بعد از م

) يريادگينگرش افراد در سه سبك ارتباط  نييبه منظور تع(
  .استقاده شد

  
  نتايج

در ارتباط با . بازگشت پرسشنامه صد درصد بود زانيم
سن،  عيدر توز يمعناداراختالف  كيدموگراف يرهايمتغ

 انهيساعات استفاده از رااي،  انهيرا يها مهارت زانيجنس، م
. نشد دهيد يبودن در دو گروه آموزش يبوم ريغ اي يو بوم

شركت كننده در مطالعه،  انيدانشجو يسن نيانگيم
سال در  5/19±51/0 و سال در گروه سنتي 45/0±41/19

 نفر 13 يدر گروه سنت تيجنس بيترك. بود گروه مجازي

 9 يمرد و در گروه مجاز )%5/23(نفر  4زن و  )5/76%(
%) 9(نفر 3تنها . مرد بود%) 8/43(نفر 7زن و )%3/56(نفر

نفر  19 .داشتند زياشتغال ن ليهمزمان با تحص) نفر 33از(
 21 .كردند مي يدر خوابگاه زندگكنندگان  كتاز شر%) 6/57(

خارج از دانشكده به  طيدر مح انياز دانشجو )%6/63( نفر
تجربه  انيكدام از دانشجو چيداشتند و ه يدسترس نترنتيا

. ندنداشت را يمجاز هاي آموزش كالس حضور و استفاده از
در اي  انهيرا يها مهارتي  نمره ارينحراف معو ا نيانگيم

 يمجاز روهو در گ) نمره 5از ( 89/1±57/0 يگروه سنت
  بود 66/0±95/1

نمرات نگرش  اريو انحراف مع نيانگيم 1شماره  جدول
را در دو گروه  ينسبت به آموزش مجازدانشجويان 

. دهد يقبل و بعد از مداخله نشان م ،يو سنت يمجازآموزش 
 يمعناداردوره، تفاوت  ينيم سال و قبل از برگزار يدر ابتدا

در دو  يدر ميانگين نمرات نگرش نسبت به آموزش مجاز
ترم و بعد از تجربه  اني، اما در پا)=91/0p(دنش دهيگروه د

آموزش ميانگين نمرات نگرش در گروه  ،يآموزش مجاز
آموزش گروه  مجازي بيشتر از ميانگين نمرات نگرش در

نمرات  نيانگيزوج، مtبا انجام ازمون ). =03/0p(سنتي بود 
 معنادار ،يمجاز آموزش دوره، درگروه انينگرش قبل و پا

  ).p=03/0(بود
از سه  كيهر  نمرات اريو انحراف مع نيانگيم 2دول ج
 ينسبت به آموزش مجاز دانشجويان مجموعه نگرش ريز

  .دهد مي را قبل و بعد از آموزش نشان
  

ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش ي  مقايسه :1جدول 
نسبت به آموزش مجازي، قبل و بعد از مداخله در دو گروه 

  آموزش مجازي و سنتي
 *t P بعد از آموزش قبل از آموزش گروه

 03/0 -27/2 55/3±45/0 19/3±48/0 مجازي

 97/0 -02/0 21/3±46/0 21/3±33/0 سنتي
P** 91/0 03/0     

t 10/0-  15/2      
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  مورد پژوهش يدر واحدها ينگرش نسبت به آموزش مجاز يها مجموعه ريز نمرات اريو انحراف مع نيانگيممقايسه  :2جدول 
 * t P بعد از آموزش قبل از آموزش گروه ي نگرش به آموزش مجازيهازير مجموعه

   )5-1(ميانگين )5-1(ميانگين  

 03/0 13/2 84/3±4/0 27/3±55/0 مجازي اهميت آموزش مجازي-1

 63/0 33/4 61/3±61/0 69/3±3/0 سنتي 

P **  85/0 22/0   

t  12/2 3/2   

 62/0 50/1 5/3±54/0 07/3±84/0 مجازي سيستم مجازي لذت كار كردن در-2

 43/0 80/2 41/3±93/0 2/3±75/0 سنتي 

P **  54/0 74/0   

t  10/2 03/3   

   31/3±58/0 23/3±53/0 مجازي اضطراب كاركردن با سيستم مجازي-3

 78/0 27/3 67/2±/54 76/2±47/0 سنتي 

P **  001/0 003/0 49/2 62/0 
t  49/3 22/3   

*.paired t-test 
**. independent t-test 

 
 آموزش هاي در مقايسه ميانگين نمرات نگرش بين گروه

در قبل و   مستقل، tمجازي و سنتي با استفاده از آزمون 
لذت كار «مجموعه  ريدر ز يبعد از مداخله تفاوت معنادار

مجموعه  رياما در زديده نشد،  »يجازكردن در سيستم م
دهد كه  زوج نشان مي يآزمون ت» آموزش مجازي  تياهم«
 قبل و بعد از مجازيگروه  انينمره در دانشجو نيانگيم

مجموعه  ريو در ز) =03/0p( است معنادارآموزش 
ميانگين  »يمجاز يها ستمياضطراب در كار كردن با س«

هم قبل از مداخله و هم  يگروه مجاز انينمرات دانشجو
گروه  بعد از مداخله، نسبت به ميانگين نمرات دانشجويان

  .به طور معني داري بيشتر بوده است يسنت
آموزش  افراد در دو گروهمثبت نگرش فراواني ، 3جدول 
مجموعه  ريدر ز سؤال 4 كيبه تفك را يو سنت يمجاز
 طيو اضطراب كار كردن در مح يآموزش مجاز تياهم

  .دهد مي نشان را يمجاز
  

 
 كيبه تفكسنتي و مجازي  دو گروه ومقايسه آن در نسبت به آموزش مجازيمثبت نگرش  )و درصد(مطلق فراواني : 3 جدول

  و اضطراب يآموزش مجاز تيمجموعه اهم ريت در زسؤاال
  *χ 2 p  بعد از آموزش  قبل از آموزش گروه هاگويه

  03/0  12/0  5/87)14(  8/68)00/11( مجازي تواند جايگزين خوبي براي آموزش سنتي باشد آموزش مجازي مي
  86/0  36/0  3/62)59/10(  5/53)09/9( سنتي

  04/0  43/1  5/81)04/13(  5/62)10( مجازي ي مجازي بيشتر است دقت و صحت مطالب در شيوه
  42/0  11/0  66)22/11(  58)86/9( سنتي

  08/0  62/0  5/76)24/12(  6/57)21/9( مجازي شومآموزش مجازي راحت نيستم و دچار اضطراب ميدر
  06/0  72/0  6/30)20/5(  3/33)66/5( سنتي

  53/0  32/0  8/43)00/7(  8/18)00/3( مجازي هيچ چيز جانشين حضور استاد در كالس درس نمي شود
  38/0  40/1  8/21)70/3(  9/15)70/2( سنتي
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*.paired t-test 
موافقت ) %3/89(فراواني نيشتريب ،دوره يقبل از برگزار

مناسب، بدون  يمحتواي  هيدر صورت ته«عبارت  با
در گروه  »استپذير  امكان يريادگيحضور استاد هم 

به  فراواني نيشتريدوره ب انيدر پا .شود مي دهيد) يمجاز
 يبرا يخوب نيگزيتواند جا مي يآموزش مجاز«عبارات 

استفاده «، )يدر گروه مجاز% 5/87( »باشد يآموزش سنت
 كمكاي  انهيرا يها مهارت يريادگيبه  ياز آموزش مجاز

دقت و صحت «و عبارت  ،)يدر گروه سنت% 8/75( »كند مي
 شتريب يسنت وهيبا ش سهيدر مقا يمطالب در روش مجاز

 نيكمتر. افتياختصاص  )يدر گروه مجاز% 5/81( »است
به عبارت  يترم در گروه مجاز انيدر پا فراواني موافقت

تعلق  »الزم است ياديامكانات ز يآموزش مجاز يبرا«
  %).3/22(گرفت 

 مستقل tآزمون  ،كيدموگراف يها يژگيارتباط با و در
 انينمرات نگرش دانشجو نيانگيم نيب يمعناداراختالف 
 نيا نيهمچن). =94/0p(نشان نداد انيو آقا ها در خانم

نيز شاغل  ريغ ايمجرد و شاغل  اي متأهلدر افراد  نيانگيم
). =06/0pو  =57/0p بيبه ترت( نداشت يمعنادارتفاوت 

نسبت  افراد در نگرش يتفاوت نترنتيبه ا يترساز نظر دس
 يدسترس نترنتيكه به ا يدر گروه يبه آموزش مجاز

 دهينداشتند د يكه دسترس يداشتند با گروه
از  انيدانشجو تيوضع«از طرف ديگر،  .)=77/0p(نشد

در  »انهيمدت زمان استفاده از را«و » بودن ينظر بوم
 نيبود؛ بد گذارتأثير ينگرش نسبت به آموزش مجاز

 نمرات نگرش نيانگيبا م يبوم ريغ انيكه دانشجو بيترت
با  يبوم اننسبت به دانشجويدر مقايسه با  52/0±38/3
نسبت به آموزش  نگرش بهتري 08/3±33/0 نيانگيم

كه  يانيو دانشجو )=04/0p= ،34/3t( داشتند مجازي
، )24/3±8/48( كردند مي كار انهيبا را يشتريمدت زمان ب

 استفاده يكه به مدت كمتر ياننسبت به دانشجوي
نسبت به آموزش  يبهتر دگاهدي) 98/2±2/53( كردند مي

 يهمبستگ بيضر .)=01/0p=، 24/1t( داشتند يمجاز
و  =21/0r(سن و نمره نگرش  نيمثبت ب يارتباط رسونيپ

01/0p= (افزايش سنبا صورت كه  نيبد؛ نشان داد 
بهتر  يسبت به آموزش مجازايشان ن دگاهيد ،انيدانشجو

و نگرش اي  انهيرا يها نمره مهارت نيب يمثبت ارتباط. بود
و  =4/1r( امدين به دست ينسبت به آموزش مجاز

43/0p=.(  
سبك  %)2/24( انينفر از دانشجو 8نشان داد  جينتا
 10و %) 5/45( يدارينفر سبك د15 ،يداريشن يريادگي

حاصل  جينتا%). 3/30( داشتند يحركت يريادگينفر سبك 
سبك  انيم ينشان داد كه ارتباط انسيوار زياز آنال

وجود  ينسبت به آموزش مجاز ،و نگرش يريادگي
  ).=07/0p(ندارد

  
  بحث

در  يمجاز يها طياستفاده از مح شيبا توجه به روند افزا
آموزش  تأثير يمطالعه به منظور بررس نيآموزش، ا

 نيدر ا. انجام شد يپرستار انيبر نگرش دانشجو يمجاز
مختلف  يها ارتباط سبك يبه بررس نيمطالعه همچن

. پرداخته شد يبا نگرش نسبت به آموزش مجاز يريادگي
تواند  مي ينشان داد كه داشتن تجربه آموزش مجاز جينتا

همچنين . باشد گذارتأثيربر نگرش افراد نسبت به آن 
ي ها نگرش نسبت به آموزش مجازي در افراد داراي سبك

  .ختلف يادگيري تقاوت واضحي نداردم
گروه  انينمرات نگرش در دانشجو نيانگيبودن م باالتر
كند كه  مي امر داللت نيابر احتماالً  در پايان ترم، يمجاز

نو در اي  دهيبه عنوان پد يمجاز آموزش وهيانتخاب ش
چنين كنون تجربه كه تا يانيدانشجو يامر آموزش، برا

 ييها نداشته اند، همراه با ابهامات و ناشناخته آموزشي را
 نيا د،يجد وهيتجربه آموزش به ش بااست، كه 

 جيبا نتا افتهي نيا. گردد مي رفعآنها  يبرا ها ناشناخته
نگرش  رييتغي  نهيو فوربز در زم نسونيلكيي وها ژوهش پ

در مطالعات ذكر شده . در آموزش مجازي، مشابهت دارد
و  انهياز را انيكه برداشت دانشجو ه استنشان داده شد

اما پس از اتمام دوره به  ود،ب يآموزش از راه دور منف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1449-en.html


  و همكاران يبرهان بايفر  انيبر نگرش دانشجو يآموزش مجاز ريتاث
 

  http://ijme.mui.ac.ir )7(12؛ 1391مهر /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      514

در نگرش آنها نسبت به  يمعنادارتفاوت  ،يصورت مجاز
كه اي  همچنان در مطالعه). 17(شد جاديدو مقوله ا نيا

 ،مطالعه انيدر پا ؛گزارش شد زين ايو را زنيتوسط و
 دگاهيد ينسبت به گروه سنت يگروه مجاز انيدانشجو

  ).18(داشتند ينسبت به آموزش مجاز يبهتر
تفاوت معني  ،ترم يابتدا اين مطالعه، از آنجا كه در از

نگرش ي  نمره اريو انحراف مع نيانگيداري در م
نشان  يدانشجويان گروه سنتي نسبت به آموزش مجاز

در نگرش گروه  رييگرفت تغ جهيتوان نت مي ،دديده نش
در اثر تجربه احتماالً  ،نسبت به اين نوع آموزش يمجاز

 افتهي نيا .صورت گرفته است يمجاز طيآموزش در مح
 كه در آن ناولز و كركمن استمطالعه ي  جهيمشابه نت

 نيكه دوره را به صورت آنال يانيدانشجو دگاهيد
  ).19(شدتر  دوره مثبت انيگذراندند، در پا

 يها نگرش يدهد كه بعض مي مطالعه نشان جياگر چه نتا
ترم  انيدر پا يدر ارتباط با آموزش در گروه مجاز يمنف
مرتبط با اضطراب در آموزش  يها نهيكرد، اما گز رييتغ

ه به خود اختصاص داد ييهمچنان نمره باال يمجاز
  .ندبود

 زانيشده است، كه م رفتهيپذ يكل به طورموضوع  نيا
 نييدر تع يموضوع، نقش مهم كيتجربه در ارتباط با 

كه  ينسبت به آن خواهد داشت، و افراد يبعد يها نگرش
 نيكه چن ينسبت به افراد ،كنند مي كار انهيبا را شتريب

 انهينسبت به را اند، نگرش بهتري نداشته يفرصت
بر  وجود دارد كه زين يات متفاوتياما نظر). 20(دارند

 ليدل نينگرش بهتر ممكن است به ا اساس اين نظريات،
 يرگي اندازه انهياضطراب افراد در ارتباط با را ،باشد كه

احتماالً  كنند، مي كار شتريب انهيكه با را يو افراد شود نمي
و گارلند به  زينو. هم برخوردارند يشترياز اضطراب ب
دو تجربه  نيدارند ب مي انيو همكارانش ب تينقل از اسم

مقدار و سطح استفاده ي  به وسيلهكه ( انهياز را ينيع
كه ( انهياز را يذهني  و تجربه) شود مي يرياندازه گ

. داردوجود  ، تفاوت)است يواقعي  فرد از تجربه يآگاه

 دچار انهياستفاده از را در ارتباط باكه در يافراد
با  شان يتجربه كار شيافزا رغم علي، شوند مي اضطراب

شود،  مي يريگ اندازه ينيع يابزارهاي  به وسيلهكه  انه،يار
  ).20(دارند يمنف يتجارب ذهن

 يهمانند بوم ييها رينشان داد متغ نيمطالعه همچن نيا
 يمعناداري  رابطه نترنت،ياستفاده از ا زانيبودن، سن و م

اگر چه در . دارد يبا نگرش نسبت به آموزش مجاز
مطالعه تفاوت در دو جنس در نگرش به سمت  نيچند
در مطالعه حاضر  ،)21(شد دهياطالعات د آوري فن
 يو تفاوت كسانيزن و مرد اي  انهيرا يها تمهار نيانگيم

 .نشد دهيد يدر نگرش زن و مرد نسبت به آموزش مجاز
در  سيكه پار يقاتيحاصل از تحق جيبا نتا جينتا نيا

كند، مشابهت دارد كه عدم  مي مطالعه خود بدانها اشاره
 نمره نگرش مرد و زن را گزارش نيب يمعنادارتفاوت 

  ).22(كردند مي
با  سهيدر مقا يبوم ريغ انيمثبت دانشجو نگرش

آموزش بر  يديكل دياز فوا يكيبر اساس  يبوم انيدانشجو
 تريپ به نقل از زيتئو و نو .اساس وب قابل انتظار است

 آموزش يسفر برا يها نهيهز ريكه درگ يافراد نديگو مي
  ).7(دارند ينسبت به آموزش مجاز يبهتر دگاهيشوند د مي
و نگرش  نترنتياستفاده از ا زانيم نيب نيشيمطالعات پ در

گزارش شده  يمعنادارارتباط  ينسبت به آموزش مجاز
 يعقوبيتوسط  يارتباط در پژوهش نيدر هم). 21(است

و نگرش نسبت  نترنتيسطح استفاده از ا نيشد كه ب انيب
). 13(وجود دارد يمعنادارارتباط  يبه آموزش مجاز

آمده است،  زيمطالعه ن نيا جينتا دركه  گونه همان
 استفاده انهياز را يشتريساعت ب كه يانيدانشجو

واضح است . كسب كردند يكردند، نمرات نگرش بهتر مي
 يجهت اهداف درس نترنتياز ا شتريكه ب يانيدانشجو
 و داشتند يدسترس يشتريكردند، به منابع ب مي استفاده

 يآموزش يازهايكردند و به ن مي مراجعه تيبه سا شتريب
احتمال امر  نيا .دادند مي پاسخ يخود به نحو مؤثرتر

  .داده است شينگرش مثبت آنها را افزا
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دهد افراد با  مي مطالعه نشان نيا جيارتباط با سن، نتا در
 ينسبت به آموزش مجاز يبهتر دگاهيباالتر د نيسن

به نقل از مطالعه النگ و  يهوسر و بكوو. داشتند
باالتر  نيبا سن انيداشتند كه دانشجو انيب ،همكارانش

  ).23(داشتند نينسبت به آموزش آنال يبهتر دگاهيد
مطالعه به آن پرداخته  نيكه در ا ياز مسائل گريد يكي

 يمطالعه تفاوت نيدر ا. است يريادگي يها شده است سبك
با  ينسبت به آموزش مجاز انينگرش دانشجو نيب

 جيبا نتا جينتا نيا. نشد دهيمتفاوت د يريادگي يها سبك
كه نشان  مشابهت دارد، سنيو ل انويحاصل از مطالعه گاز

و نگرش نسبت به  يريادگيسبك  نيب يارتباط ؛داد
بررسي  در مطالعات). 6(وجود ندارد يآموزش مجاز

و  يريادگيدر ارتباط با سبك  يضيضد و نق جي، نتاشده
). 7(گزارش شده است ينگرش نسبت به آموزش مجاز

 يريادگيسبك  نيب يمعناداراختالف  ،يدر مطالعات
نتايج اين . استگزارش شده  يو سنت يمجاز انيدانشجو

 يمجاز آموزش انيدانشجو دهد كه مي مطالعات نشان
 انويهستند، اما گاز يحركت اي ييدارسبك شن ياغلب دارا

كه  سندينو مي منگيو ل ريدو س،يبه نقل از هر سنيول
نگرش ي  بر نمره انيدانشجو يريادگيي  وهيش

). 7(ندارد يتأثير ينسبت به آموزش مجاز انيدانشجو
 جودو سؤال نيا يبرا يكه پاسخ مشخص نيا رغم علي

 شنهاديمطالعه همچون متون مرتبط پ نيا جيندارد، نتا

خاص بلكه  يسبك ينه تنها برا يكند كه آموزش مجاز مي
  ).7(قابل استفاده است ها سبكي  افراد و همهي  همه يبرا

و ) نيآنال( يجلسات مجاز زاتيامكانات و تجه فقدان
از جمله  انهيدر استفاده از را انيدانشجو نييپاي  ها مهارت
با آن روبرو  قيبود كه پژوهشگران در تحق يمشكالت
  .بودند

  
  گيري نتيجه

مثبت شركت در دوره  تأثيربر  يمطالعه شاهد نيا جينتا
 يروش آموزش نيبه انسبت  بر نگرش يآموزش مجاز

 يبا اجرا رسد مي به نظر ،ها افتهي نيبا توجه به ا. است
 يراه ،يبه روش مجاز يآموزش يها برنامه شتريهرچه ب

دانشجويان نسبت به اين آموزش باز  بهبود نگرش يبرا
 آموزش يبرااي  مقدمه اين نوع از آموزش، شايد و شود،
  .باشد يپزشك ومبهتر در عل تيفيبا ك
 انيم يمطالعه ارتباط نيا جيكه بر اساس نتا ييآنجا از

 افتي يو نگرش نسبت به آموزش مجاز يريادگيسبك 
 يكرد كه كه آموزش مجاز يريگ جهيبتوان نت دينشد، شا
 يها سبك يتمام يخاص، بلكه برا يسبك ينه برا

 يشتريب قاتيبه تحق ازياستفاده دارد، كه ن تيقابل يريادگي
  .دارد ودوج نهيزم نيدر ا
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The Effect of Training in Virtual Environment on Nursing Students 
Attitudes toward Virtual Learning and its Relationship with Learning 
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Abstract 
 
Introduction: It is impossible to be successful in virtual training unless we consider individuals’ viewpoints 
toward it. Despite this fact, less attention has been paid to students’ attitudes at the end of a virtual course in 
the published studies. This study investigates the effect of a virtual training course on the students` attitudes 
toward virtual education and its relationship with learning styles. 
Methods: This was a quasi-experimental study based on pre- and post- tests. Study population included 
undergraduate nursing students of second semester entered to Razi Faculty of Nursing and Midwifery of 
Kerman University of Medical Sciences in year 2009 and were studying the course titled “fluid and 
electrolyte disorders”. Students were divided into two groups of traditional or virtual learning, randomly. 
Course content was presented to the virtual group via website while traditional group were taught in 
classroom. Students’ attitudes toward virtual education were collected via a researcher-made questionnaire. 
Their learning styles were assessed by Gaziano & Liesen questionnaire. Data was analyzed by descriptive 
statistics (mean, standard deviation, and frequency distribution) and analytical statistics (independent t-test 
and paired t). 
Results: Before training, the mean score (out of 5) of attitude toward virtual education was 3.19±0.48 in 
virtual group and 3.21±0.33 in traditional group; the difference between mean scores was not significant. At 
the end of the semester, the score was 3.55±0.45 for virtual group and 3.21 ± 0.46 for traditional group 
which showed a statistically significant difference (p=0.03, t=2.15). The results of ANOVA revealed no 
significant relationship between learning style and attitude toward virtual training (p=0.07).  
Conclusion: This study showed that passing a virtual training course could improve students’ attitudes 
toward virtual education. There is no difference in attitude toward virtual education among people with 
different learning styles. 
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