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Background and Objective: Nursing education as an important branch of the 

medical science system is responsible for the training of qualified nurses. Due to 

the fact that since 2020, due to the spread of the Corona epidemic and the closure 

of universities, the trainings continued virtually, so the present study was 

conducted with the aim of investigating the level of satisfaction of nursing 

students with virtual training in Shahid Sadoughi University of Yazd during the 

COVID-19 Pandemic. 

Methods: The current study is a descriptive survey. 174 students were included 

in the study using a stratified sampling method.Data collection tools including 

demographic form and virtual education satisfaction questionnaire were provided 

to the students electronically. After collecting the data, SPSS version 16 software 

was analyzed with descriptive and inferential statistical methods. 

 Findings: The average age of the participants was 21.66 ± 3.75 and the average 

total score of students' satisfaction with virtual education was 96.97 ± 33.05. 

Among the different areas, the page design area got the highest average with 

19.88 ± 6.39.and assistance got the lowest score with an average of 10.95±5.04. 

There was a significant relationship between the place of education and age with 

the level of satisfaction with virtual education (P<0/05). 

Conclusion: The results showed that although virtual education is being widely 

carried out, it has a long way to go in order to gain more satisfaction from 

students, which requires more attention from university officials. In addition, the 

planned allocation of funds to improve the infrastructure and establish more and 

better educational justice seems necessary and necessary. 
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 .باشدیم IR.SSU.RSI.REC.1400.004با کد اخالق  دانشگاه علوم پزشکی یزد 8802 طرح تحقیقاتی به شماره مستخرج ازاین مقاله 

 ایران، شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آدرس:                مژگان براتی کهریزسنگیمسئول مقاله: 

  gmail.com78mojganb@:رایانامه                                  (38)33341413 :تلفن. 

 زدی یصدوق دیدر دانشگاه شه یاز آموزش مجاز یپرستار انیدانشجوبررسی سطح رضایتمندی 

 ۱۹ -یددوران کودر 

 

 3*( Student ScM) کهریزسنگی، مژگان براتی 2(PhD) نصیریانی، خدیجه 1(MA)الهام فضل جو 

 .رانیا یزد، ،زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک بد،یم یدانشکده پرستار ،یپرستار گروه. 1 

 .ایران یزد، یزد، صدوقی، شهید علوم پزشکی دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده ی،مامای و پرستاری هایمراقبت تحقیقات مرکز پرستاری، گروه. 2 

 .ایران شهرکرد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، .3

 چکیده اطالعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی

 

 

 

 

 17/10/1401دریافت:

 

 17/11/1401اصالح:

 

 25/11/1401پذیرش:

 

 20/12/1401انتشار:

 

 

وظیفه تربیت نیروی پرستار  ،مهم از نظام علوم پزشکی ایشاخه عنوانبهآموزش پرستاری  :هدف و سابقه
، هادانشگاهکرونا و تعطیلی  گیریهمهمیالدی با شیوع  2020از سال  کهاینشایسته را به عهده دارد. با توجه به 

 یپرستار انیدانشجوبررسی سطح رضایتمندی  باهدفلذا مطالعه حاضر  ،مجازی ادامه یافت صورتبه هاآموزش
 انجام شد. 19 -یددوران کودر  زدی یصدوق دیدر دانشگاه شه یاز آموزش مجاز

 ایطبقه گیرینمونهدانشجو با روش  174.باشدمیمطالعه حاضر از نوع توصیفی پیمایشی  :هاروشمواد و 
شامل فرم دموگرافیک و پرسشنامه رضایت از آموزش  هاداده آوریجمعنمونه، وارد مطالعه شدند. ابزار  عنوانبه

 SPSS افزارنرمتوسط  آوریجمعپس از  هاداده الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. صورتبهمجازی 
 شد. وتحلیلتجزیهآمار توصیفی و استنباطی  هایروشبا  1۶نسخه 

 رضایت دانشجویان از آموزش مجازی نمره کل و میانگین 21/±۶ 7/3 هاکنندهشرکتمیانگین سنی  ها:یافته
 8/19  ± 3/۶ بهاحی صفحه باالترین میانگین را حیطه طر ،مختلف هایحیطهدر بین  آمد. دست 05/9±33/9۶

سن با میزان  داد. بین محل تحصیل وخود اختصاص ه ب9/10 ±04/5کمترین نمره را با میانگین  رسانیکمکو 
 .رضایت از آموزش مجازی رابطه معنادار وجود داشت

انجام است ولی برای جلب  حال درگسترده  صورتبهنتایج نشان داد آموزش مجازی اگرچه گیری: نتیجه
؛ عالوه طلبدمیمسئوالن دانشگاهی را  ازپیشبیشرضایت بیشتر دانشجویان راه طوالنی در پیش دارد که توجه 

و برقراری هر چه بیشتر و بهتر عدالت آموزشی  هازیرساختجهت بهبود  شدهریزیبرنامهبودجه اختصاص  آن بر
 .رسدمینظر ه الزم و ضروری ب

 

 1۹ -ید، کودانشجویان پرستاری، رضایتمندی مجازی، آموزش های کلیدی:واژه
 

در  یاز آموزش مجاز یپرستار انیدانشجوبررسی سطح رضایتمندی . براتی کهریزسنگیالهام فضل جو، خدیجه نصیریانی، مژگان استناد: 

 .۶4-53صفحه (:1 دوره) 11 شماره ؛1401 سالآموزش پزشکی.  فصلنامه دو. 1۹ -دوران کویددر  زدی یصدوق دیدانشگاه شه
                                © The Author(s) 

                                  Publisher: Babol University of Medical Sciences 
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 سابقه و هدف

یکی از عوامل اساسی در تربیت نیروی انسانی، سبب  عنوانبهاست که  ایپیچیدهآموزش جوهره اصلی هر نظام آموزشی بوده و فرایند 

خدماتی برای آموزش، نظام  اینهاده ترینمهم. یکی از (2و1)گرددمیو موجب رشد و توسعه جامعه  جانبههمهایجاد تغییرات مناسب و 

موزش عالی است . آموزش علوم پزشکی بخشی مهم از نظام آ(2)هر کشوری است جانبههمهآموزش عالی است که رکن اصلی پیشرفت 

 تربیت نیروی پرستار ، وظیفهنظاممهم از این  ایشاخه عنوانبهداشته و آموزش پرستاری  سروکارمردم و سالمت فرد و جامعه  باجانکه 

 این رشته بتوانند به ارائه خدمات التحصیالنفارغکه  ایگونهبهو شایسته عضویت در تیم سالمت و درمان را به عهده دارد  کارآمد

به دانشجویان پرستاری از  شدهارائه هایآموزش. لذا بدیهی است که کیفیت (3و1)بهداشتی، آموزشی، پیشگیری و مراقبتی بپردازند

جدید  رویکردهایایجاد  (.4)ثیر مستقیم بر سالمت افراد جامعه دارد، تأهاآموزشکاستی در  هرگونهبرخوردار باشد زیرا  ایویژهاهمیت 

اخیر سبب شده است که آموزش و  هایدههدر آموزش به دنبال رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش سریع علم و دانش در 

. اهمیت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات (۶و5)ستلزم تغییرات و تحوالت شودیادگیری در عصر حاضر شکل جدیدی به خود بگیرد و م

جدید  هایفناوریکه بدون نیاز به  شودمیآموزشی و پژوهشی پیدا  هایفعالیتعم از کمتر فعالیتی ا 21به حدی است که در پایان قرن 

 عالوهبه. (8و7)سنتی، دیگر کارایی الزم را نداشته باشند هایروشکه  رسدمینظر ه مانند اینترنت و کامپیوتر قابل انجام باشد و ب

میلیون  1۶0میالدی تعداد دانشجویان به حدود  2025طوریکه  تا سال ه ب افزایش یابد روزروزبهاست که تعداد دانشجویان  شدهبینیپیش

با رویکردها و امکانات سنتی توانایی پاسخگویی به این حجم از تقاضا را ندارند؛  هایاهدانشگنفر خواهد رسید و این در حالی است که 

مجازی با ظرفیت پذیرش چند برابری  هایکالسسال آینده کالس سنتی جای خود را به  20بود که  طی  شدهبینیپیشبه همین دلیل 

آموزش  هایمحیطداشت و از دو دهه قبل  ایحاشیه ایبرنامه ٔ  جنبهاگرچه قبالً موضوع آموزش مجازی و الکترونیک (.  10و9) بدهد

 غیرمنتظرهکرونا و تعطیلی  گیریهمه( با ایجاد شرایط جدید و شیوع 98میالدی) اواخر سال  2020اما از سال   ،(5)را به چالش کشیده بود

آموزش .  (11)و ضروری مبدل شد اجتنابغیرقابلآموزش مجازی سرعت یافت و به امری  کارگیریبهحضوری،  هایکالسو  هادانشگاه

 هایحافظه، ایرایانهو  کامپیوترالکترونیکی صوتی، تصویری،  ابزارهایآموزشی که با استفاده از  هایفعالیتاست از  ایمجموعهمجازی 

مدل  بانام کهآن؛ در یک روش باشدمی ارائهقابلمتفاوتی  هایروش. آموزش مجازی با (13و12)شودمیانجام  ایشبکهالکترونیک و 

 همه آنسنتی بوده و در  درروش، همانند آموزش چهره به چهره شودمیشناخته  Synchronousیا برخط یا  زمانهم

ارتباط  باهمو برخط در محیط آموزش مجازی با صدا و تصویر حضور دارند و  زمانهم صورتبه)اساتید و فراگیران( کنندگانشرکت

و برخط در بستر  زمانهم صورتبهاد افر Non Synchronousیا  خطیبرونیا  زمانهممدل غیر  بانام. در مدل دیگر کنندمیبرقرار 

بدون محدودیت  توانندمیو فراگیران با دانلود محتوا  شدهتهیهوب  پایهقابل دانلود بر  صورتبه موردنظرآموزشی حضور ندارند و محتوای 

یق همین صفحه وب قابل انجام نیز از طر هاآن هایپرسشبه  دهیپاسخزمانی و مکانی از آن استفاده کنند. ارتباط فراگیران با مدرس و 

ترکیبی استفاده  صورتبه هاتکنولوژیو  ابزارها همهاست که در آن  از  Blended Learningاست. روش دیگر، روش ترکیبی یا 

دسترسی آسان، تحت پوشش قرار  دادن فراگیران زیاد و عدم نیاز به حضور  ازجمله. آموزش مجازی اگرچه فوایدی (14و12)شودمی

حضوری و با  صورتبه هاآموزشدر کشور ایران که تا چندی پیش اغلب  خصوصبهنظامی نوپاست؛  هرحالبهفیزیکی را دارد اما 

آموزش عالی تحمیل  نظامبهمجازی و آنالین  هایآموزشاما با ورود ناگهانی بحران کرونا، استفاده از  شدهمیسنتی انجام  هایروش

موفقیت  (.11) متفاوتی پیرامون این شیوه جدید آموزشی انجام گیرد هایبررسیتبدیل شد، لذا الزم است  ناپذیراجتنابشد و به امری 

عمل کند که رضایت دانشجویان را جلب  ترموفق تواندمیهر سیستم آموزشی به رضایت کاربران آن سیستم بستگی دارد و دانشگاهی 
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سازمان داده باشد. رضایت یک ساختار و ادراک  هاآنو برای جلب هرچه بیشتر رضایت  هاآن یازهاینکرده و فعالیت خود را متناسب با 

. توجه به رضایتمندی دانشجویان (15)باشدمیبوده و نگرشی است که ناشی از تجربه دانشجو از خدمات آموزشی دریافت شده  چندبعدی

کند و تالشی مستمر برای  ریزیبرنامهخود را منطبق بر نیازهای دانشجویان بازنگری و  هایبرنامهکه دانشگاه  شودمیسبب  تنهانه

 هایدانشگاهبخش با نیازهای دانشجویان داشته باشد، بلکه سبب برتری موقعیتی و موفقیت دانشگاه در بازار رقابت بین برخورد اثر

که موفقیت در یادگیری الکترونیک بستگی به رضایت  کندمی. وومبل به نقل از چن لن و کینشماک بیان (15)شودمیمختلف نیز 

ر یک ابزا عنوانبهدیگری همچون خودکارآمدی و مفید بودن دارد. فراگیری که یادگیری الکترونیک برای وی  فاکتورهاییادگیرنده و 

گیری و عدم توجه آموزش و یاد هایمحیط. از طرفی  نارضایتی دانشجویان از (1۶)کندمیمفید درک شده، بیشتر با آن احساس رضایت 

و  یافتهکاهشیادگیری  هایفعالیتسبب اختالل در فعالیت و فرایند یادگیری شده، تمایل فراگیر برای درگیر شدن در  هاآن نیازهایبه 

. با توجه به اهمیت (18و17)شودمی هاآنسبب ایجاد تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و نهایتاً بر زندگی فردی و اجتماعی 

و نیز با نظر به اینکه دانشگاه  هاآنلی آینده بررسی رضایت دانشجویان بخصوص دانشجویان پرستاری به دلیل حساس بودن ماهیت شغ

نبوده و از سامانه آموزش  مستثنا 19-کوید گیریهمهمجازی در شرایط  هایآموزشعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد هم در استفاده از 

مجازی نوید و بسترهای کالس آنالین مانند اسکای روم و ادوبی کانکت برای ارائه محتوای مجازی خود استفاده کرده است. لذا مطالعه 

در  19-بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش مجازی در دانشگاه شهید صدوقی یزد در دوران کوید باهدفحاضر 

 است. شدهانجام 1400ال س

 هاروشمواد و 

دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال  350که از بین  باشدمیمطالعه حاضر از نوع توصیفی پیمایشی 

د. به این صورت نمونه، وارد مطالعه شدن عنوانبه ایطبقه گیرینمونهدانشجو با روش  183 دادندمیکه جامعه پژوهش را تشکیل  1400

و از هر دانشکده متناسب با تعداد دانشجوی  شدهگرفتهطبقات در نظر  عنوانبه دانشکده پردیس و پرستاری میبد و یزد هایدانشکدهکه 

محاسبه  05/0مشغول به تحصیل در آن دانشکده حجم نمونه تعیین شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان و با احتمال خطای 

 شد.

گیرینمونهفرمول   → n =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+ 𝑧2𝑝𝑞
         

به دلیل نداشتن واحد نظری و به  هفت و هشت انجام شد و دانشجویان ترمدو و چهار و شش  هایترماین مطالعه بر روی دانشجویان 

ابتدا هدف از مطالعه برای دانشجویان شرح و  هاداده آوریجمعاز آموزش مجازی وارد مطالعه نشدند. جهت  مندیبهرهطبع آن عدم 

 هاپرسشنامهدانشجویان برحسب رضایت و تمایل اقدام به تکمیل  سپس .جهت محرمانه ماندن اطالعات به آنان اطمینان خاطر داده شد

 هاگروهدر  هاآنلینک تهیه و در پایان نیمسال دوم در اختیار نمایندگان هر ترم قرار داده شد و توسط  صورتبه هاپرسشنامه. کردندمی

. اهداف مطالعه و شدندمی سؤاالتوارد صفحه  ،شدهدادهدانشجویی گذاشته شد و دانشجویان با کلیک بر روی لینک  هایکانالو 

بود و دانشجویان در صورت تمایل  شدهضمیمهیک پیام جدا به همراه لینک پرسشنامه  صورتبهاطمینان به محرمانه بودن اطالعات 

وزش مجازی بود. آم اثربخشیفرم اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه  . پرسشنامه آنالین شامل دو بخشکردندمیپرسشنامه را تکمیل 

 یاثربخش و پرسشنامهفرم اطالعات دموگرافیک دانشجویان شامل سن، جنس، ترم تحصیلی، معدل کل و دانشکده محل تحصیل 

. ایندادیمقرار  موردسنجشمجازی  یهاآموزشبود که دیدگاه دانشجویان را پیرامون اثربخش بودن  سؤال 3۶ شامل آموزش مجازی
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 بز اساتید و پایایی آن نیز با ضریا تن 10روایی پرسشنامه توسط و  توسط یاسینی و همکاران طراحی شد 1394پرسشنامه در سال 

 هفت) به ترتیب شامل: محتواکه  است شدهیبنددستهبعد  ر ششاین پرسشنامه د گویه 2۶ (.19) گردید دییتأ 8۶/0 کرونباخآلفای 

شش ) یکار، میزان حجم گویه(پنج ) یآموزشگویه(، مواد  هفت) تگویه(، طراحی صفحاشش ) یریادگی-یاددهی یهاتیفعالگویه(، 

پس از رسیدن  .باشدیمخیلی زیاد، زیاد، متوسط و خیلی کم  نهیگز چهار دارای هر گویهکه  باشدیمگویه( شش ) یرسانکمکگویه( و 

آماری توصیفی )توزیع  هایروش و 1۶نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبه یهادادهشد و  رفعالیغبه حجم نمونه، لینک 

 شد. وتحلیلتجزیه( و آزمون آماری پیرسون ANOVAتک گروهی،  tفراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )آزمون 

 هاافتهی

سال  19-58 کنندگانشرکتسنی  دامنهدانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد شرکت داشتند.  174حاضر  مطالعهدر 

درصد( از دانشکده پرستاری میبد،  4/45) نفر 79 کنندگانشرکتمرد بودند. از میان  کنندگانشرکتدرصد  50/ ۶ ( بود و75/3±۶۶/21)

 9/33نفر ) 59دو،  درصد( دانشجوی ترم 5/34) نفر ۶0بودند. حدود  المللنیبدرصد( از  ۶0/31نفر ) 39درصد( یزد و  33 /9) نفر 5۶

بخشی  درصد( در مطالعه شرکت داشتند. میانگین نمره رضایت ۶/31) ششنفر دانشجوی ترم  55و چهار  دانشجوی ترمدرصد( 

اختصاص داد.  خود بهرا  88/19±39/۶آمد. حیطه طراحی صفحه باالترین میانگین  دست به 97±19/29دانشجویان از آموزش مجازی 

 (.1بود )جدول شماره  یرسانکمکمربوط به حیطه  59/10±043/5میانگین  نیترنییپا

 در هر حیطه از رضایتمندی از آموزش مجازی کنندگانشرکتدر میان  شدهکسب. میانگین نمره ۱جدول شماره 

 میانگین و انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد هاحیطه

 ۵۲/۱۹ ±۸۷/۵ ۳۵ ۷ ۱۷۴ محتوا

 ۵/۱۴±۵۲/۹۷ ۳۰ ۶ ۱۷۴ یادگیری

 ۸۸/۱۹ ± ۳۹/۶ ۳۵ ۷ ۱۷۴ طراحی

 ۴/۱۴±۴۴/۴۸ ۲۵ ۵ ۱۷۴ مواد آموزشی

 ۵/۱۷±۷۹/۱۷ ۳۰ ۶ ۱۷۴ حجم کاری

 ۵/۱۰±۰۴/۹۵ ۲۵ ۵ ۱۷۴ رسانیکمک

درصد(.  4/37نفر ) ۶9گزینه زیاد را انتخاب کرده بودند  " تا چه حد مشخص بود؟ فیزمان ارائه تکل" سؤالجهت  کنندگانشرکتبیشتر 

درصد( گزینه زیاد را انتخاب نموده بودند و در پایان  8/32) نفر 57 " و منابع مرتبط بودند؟ یدرس یهاکتابتا چه حد " سؤال بعدازآن

نفر  5۶.گزینه زیاد را انتخاب کرده بودند کنندگانشرکتبیشترین  "مناسب بود؟ شدهداده بازمان فیتا چه حد تکال " سؤال منظوربه

درصد( گزینه خیلی  ۶/58نفر ) 102 " وجود داشت؟ یرفع مشکالت درس یبرا یتا چه حد جلسات حضور" سؤالجهت  درصد(. 2/32)

بیشتر "تا چه حد امکان مالقات حضوری استاد وجود داشت؟" سؤال منظوربه( گزینه کم را انتخاب نمودند. درصد 17 /8) نفر 31کم و 

تا چه حد  "سؤالکم را انتخاب کردند. همچنین  نهیگز( درصد 5/19) نفر 34درصد( و  0/58) نفر 101گزینه خیلی کم  کنندگانشرکت

کم را انتخاب  نهیگز( نفر 5/19نفر ) 34نفر( گزینه خیلی کم و  8/3۶) نفر ۶4 شد؟ جادیا گریکدیبا  انیتعامل دانشجو یفرصت برا

هبیشترین نمره را ب المللنیببخشی دانشجویان دانشکده  با رضایتدموگرافیک دانشجویان پرستاری  یهایژگیوکردند.از میان ارتباط 
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( =001/۰P و -=r 183/0آمد ) دست بهاز آموزش رابطه معناداری  یبخشتیرضا(. بین سن و =001/0P و=F  175/0) دادخود اختصاص 

 (.2)جدول شماره 

 کنندگانشرکت های دموگرافیکویژگی. ارتباط میانگین نمره رضایتمندی از آموزش مجازی و 2 جدول شماره

 رضایتمندی از آموزش مجازی تعداد )درصد( متغیرهای فردی
 انحراف معیار میانگین

(۶۰/۵۰) ۸۸ مرد جنسیت  ۳۵۲/۱۰۰  ۶۰/۳۱  

(۴/۴۹) ۸۶ زن  ۵۸۱/۹۳  ۲۳۴/۲۶  

 

 

 نتیجه آزمون تی مستقل
 

 

 

 

t= ۵۳۶/۱  

df=۱۷۲ 

P= ۲۰۷/۰  

 

محل  دانشکده

 خدمت

۶۲۰/۹۴ (۴/۴۵) ۷۹ میبد  ۹۸۸/۲۴  

۱۷۸/۹۰ (۲/۳۲) ۵۶ یزد  ۸۷۲/۲۵  

۶۴۱/۱۱۱ (۴/۲۲) ۳۹ المللنیب  ۴۴۷/۳۶  

=ANOVA F نتیجه آزمون ۱۷۵/۱  

P= ۰۰۱/۰  

۴۸۳/۹۶ (۵/۳۴) ۶۰ سال اول یتحصیلسال   ۰۰۸/۲۲  

۶۶۱/۱۰۲ (۹/۳۳) ۵۹ سال دوم  ۳۳۳/۳۰  

۵۰۹/۹۱ (۶/۳۱) ۵۵ سال سوم   ۸۵۸/۳۳  

 ANOVA F=۲/۱۱۹ نتیجه آزمون

P= ۱۲۳/۰  

*  SD ± Mean ۴۱۹/۱±۳۸۲/۱۶ سن، سال، P= ۰۱۶/۰  

r=  ۱۸۳/۰-  

 بحث

دست آمد. این عدد در مطالعه پزشکی و ه ب97/9۶ 33±/05 ی در این مطالعهاز آموزش مجاز انیدانشجو تینمره کل رضا نیانگیم

 موردبررسیبه دلیل متفاوت بودن جامعه  تواندمیکه  باشدمیکه کمتر از مطالعه حاضر  (20)گزارش شد 79/42 ± 29/15همکاران 

آن است که واحدهای درسی در بین  توجهقابلاما نکته  اندپرداختهباشد. اگرچه هر دو مطالعه به بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی 

واحدهای عملی بیشتری دارند از همین رو متفاوت بودن نتایج این  هاتهرشمختلف علوم پزشکی بسیار متفاوت بوده و برخی  هایشاخه

پزشکی و همکاران که دانشجویان دندانپزشکی را بررسی کرده بامطالعهقرار داده است  موردبررسیمطالعه که دانشجویان پرستاری را 
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حاضر به بررسی سطح رضایتمندی آموزش مجازی از نگاه  بامطالعهقابل توجیه باشد. از دیگر مطالعاتی که همسو  تواندمیبودند 

درصد  70بیش از  هاآندر مطالعه  ،  (12)را نام برد مطالعه سعادت و همکاران توانمیپرداخته است  19 -در دوران کووید دانشجویان

دانشجویان از آموزش مجازی رضایت متوسط تا باالیی داشتند. اگرچه قرنطینه خانگی ناشی پاندمی استفاده از آموزش مجازی را 

 ساخت و حتی ترس از بیماری و مرگ سبب ترجیح آموزش غیرحضوری به آموزش حضوری توسط دانشجویان و پذیرش ناپذیراجتناب

که در میزان رضایت را باال گزارش کردند  ،است شدهانجامکرونا در این زمینه  گیریهمهمطالعاتی که قبل از   بهتر آن گردید اما نتایج

. این موضوع نشان اشاره کرد (22)و مک کنزی و همکاران   (21)، مهرداد و همکاران (7)و همکارانمطالعه ذوالفقاری این مورد به 

و از ماهیت آن رضایت دارند  قرارگرفتهو استقبال  موردپذیرشول ادوار توسط دانشجویان آموزش مجازی در ط طورکلیبهکه  دهدمی

حیطه  ۶میانگین نمره  ترجزئیشناسایی و مرتفع شود. جهت بررسی  ،موجب نارضایتی دانشجویان شده است کهآناما باید نقاط ضعف 

شده است. باالترین میانگین نمره به حیطه طراحی صفحه اختصاص دارد. در مطالعه پزشکی  گیریاندازهمربوط به آموزش مجازی نیز 

میانگین نمره ارزیابی دانشجویان در این حیطه نسبت به مطالعه حاضر باالتر بوده  (19)و در مطالعه یاسینی و همکاران  (20)و همکاران 

سراسری بودن طراحی صفحات آموزش مجازی بوده است زیرا  ،شدبر روی این موضوع اثرگذار با تواندمیاست. یکی از عواملی که 

طراحی صفحات درزمان  درواقعبود و  شدهطراحیپیشتاز در این حوزه  هایدانشگاهتوسط  ،قرار گرفت هادانشگاهکه در اختیار  ایصفحه

مانند دانشگاه شهید صدوقی  هاییدانشگاهدر  مادر طی کرده بود اما هایدانشگاهخود را در  وخطایآزموندوران  19 -پیش از رواج کوید

طراحی صفحات و مشکالت زیرساختی بلکه تجربه اساتید  تنهانهکار گرفته شد و ه گسترده ب طوربهیزد با شروع کرونا برای نخستین بار 

نیز نشان   (23)انی و همکارانمادر نبود. رحم هایدانشگاهدر تولید محتوا با طراحی مناسب در این نوع آموزش مجازی قابل قیاس با 

دادند که طراحی صفحات از نگاه دانشجویان در حد مطلوب است. با نظر به اینکه توجه مدیران و مسئولین آموزشی به طراحی صفحات 

ابل ارزیابی و فراگیر محور تبدیل کند و پیامدهایی مشابه ، دارای کیفیت تضمینی، قصرفهبهمقرونآموزش مجازی را به امری  تواندمی

 مؤثرکه در طراحی مناسب و  Liawتوسط  شدهمعرفیعامل  سه، الزم است به (25و24)آموزش سنتی و حضوری را به همراه داشته باشد

و  دهندگانآموزش هایویژگیتوجه به  ازجملهتوجه ویژه شود  ،است تأثیرگذارآموزش الکترونیکی  هایمحیطصفحات در 

حیطه  . (2۶)قرار گیرد مورداستفاده تواندمیکه برای ارتقای آموزش مجازی  هاآن، چارچوب و ساختار آموزش و تعامل هاگیرندهآموزش

نیز   (20)د، دانشجویان دندانپزشکی در مطالعه پزشکی و همکارانختصاص داا خوددر مطالعه حاضر به نمره را  نیکمتر رسانیکمک

اعالم کردند  . قائدی و همکارانانددانستهحیطه  ناموثرترینبودن آموزش مجازی را برای فراگیران  رسانکمکحاضر  بامطالعههمسو 

حمایتی مناسب از دانشجویان  هایروش. فقدان (27)آموزش مجازی ضعیف است هایمحیطدر که حمایت و پشتیبانی از دانشجویان 

که دانشجویان علیرغم اختصاص  شودمیسبب  هاآناز ی رالکترونیکی، کاهش تعامل با اساتید و کاهش دریافت بازخورد فو هایمحیطدر 

از نگاه محتوا  اثربخشی. بعد از باالترین نمره در حیطه طراحی صفحات، حیطه (28)وقت برای انجام دروس، انگیزه کافی نداشته باشند

است  شدهگزارشدو برابر باالتر از مطالعه حاضر  (20) دانشجویان رتبه دوم را از آن خود کرد. این حیطه در مطالعه پزشکی و همکاران

رضایت باالتری را نسبت به دانشجویان پرستاری  شدهارائهگفت دانشجویان دندانپزشکی در حیطه محتوای  توانیمکه با این اختالف 

درسی و میزان واحدهای عملی این دو رشته نسبت داد. باید توجه  یواحدهابه متفاوت بودن  توانیم؛ علت این موضوع را اندداشته

همین موضوع  بالینی اختصاص دارد و یهامهارتداشت که بخش مهمی از واحدهای درسی دانشجویان علوم پزشکی به واحدهای 

در مطالعه برهانی و همکاران بر روی  مثالعنوانبهایجاد کند؛  شدهارائهرا در رضایت دانشجویان از محتوای  ییهاتفاوت تواندیم

رضایت بیشتری نسبت محتوای  شدهارائهدانشجویان پرستاری کرمان نشان دادند که دانشجویان از دقت و صحت محتوای مجازی 

دانشجویان مدیریت و بهداشت تفاوتی در محتوای ازنظرنشان دادند  آن نجات و همکاران برخالف (29)انداشتهدسنتی و حضوری 
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تجهیزات آموزش  ازنظرت متفاوت بودن بسترهای مطالعا ریتأث. اگرچه (30)مجازی و حضوری وجود نداشته است صورتبه شدهارائه

 نیز وجود دارد که احتمالنادیده گرفت اما این  توانینممجازی، امکانات و نیروی انسانی تخصیص داده به آن و عوامل فرهنگی را 

 یمجاز سیدر مطالعه حاضر تدر. داشته باشند سیسبک تدر نینسبت به ا یمتفاوت یهانگرشو  دگاهیمختلف د یهادانشگاهدر  دیاسات

 و تیفیک یبر رواین موضوع  امکان دارد  لذا نشده بود جادیا ریبه شکل فراگ شیشد و بستر مناسب آن از پ ریفراگ 19 -دیدنبال کوه ب

و بستر مناسب  یمجاز سیتدر شیپ یهاسالکشور از  یهادانشگاه یدر بعضدر حالی است که  ؛ اینباشد رگذاریتأثمحتواها  اثربخشی

از نگاه دانشجویان در این  شدهکسبمیانگین نمره  ازنظررتبه سوم  اثرگذار باشد. جینتاتفاوت در  یبر رو تواندیمبود که  جادشدهیاآن 

 یهارتبهحاضر پزشکی و همکاران نیز در مطالعه خود حجم کاری را در  بامطالعههمسو  مطالعه به حیطه حجم کاری اختصاص دارد. 

است این  شدهانجامو قرنطینه خانگی  19-که با توجه به اینکه هر دو مطالعه در دوران کوید (20)کردند دانشجویان گزارش ازنظرپایین 

دانشجویان همانند سایر افراد جامعه استرس فراوانی را تجربه کردند که تحمل  19 -است. زیرا در دوران کوید ینیبشیپشباهت قابل 

در  تواندیماست و فرسودگی تحصیلی ناشی از آن  جادشدهیا هاآنزندگی و تحصیل  درروندبار ناشی از این استرس و نیز تغییراتی که 

محتوای الکترونیک چون محدودیت زمانی  عالوهبه .(32و31)باشد رگذاریتأثمجازی  یهاآموزشنظر دانشجویان در مورد حجم کاری 

در اختیار دانشجویان  یترگستردهو محتوای  ترعیوسکه اطالعات  شوندیمدرس حضوری مطرح هست را ندارند موجب  یهاکالسکه در 

اثربخشی  ازنظریادگیری پس از حجم کاری در رتبه چهارم  -. حیطه یاددهیگذاردیم ریتأثقرار گیرد که دیدگاه دانشجویان را تحت 

اثربخشی یادگیری در  هاآناز فراگیران در مطالعه  94%. زیرا باشدیمو همکاران  Fredericksenاست که برخالف مطالعه  قرارگرفته

 یاانهیرااین موضوع که آموزش  انیبابو همکاران نیز  Buckley. (33)انددانستهیا بیشتر از آموزش سنتی  اندازههمبستر الکترونیک را 

رضایت مخاطبان را جلب کند و آن را  تواندیماین موضوع   کندیمو سهولت در دسترس کاربران قرار گیرد ذکر  یراحتبه تواندیم

تن مسئولیت که در این روش فراگیر با پذیرف کندیمنیز در حمایت از آموزش مجازی اذعان   Thiele. در همین راستا (28)افزایش دهد

به  تنهانهدست یابد. همچنین بر این باور است که یادگیرندگان در این روش  یترقیعمبه یادگیری  تواندیمدر قبال یادگیری خود 

. در مطالعه (34)و مکانی که مایل بودند از محتوای آموزشی استفاده کنند یهرزماندسترسی دارند بلکه قادرند در  یترعیوساطالعات 

دست آمد به این صورت که دانشجویانی ه ب یداریمعنسن و دانشکده محل تحصیل با میزان رضایت از آموزش مجازی رابطه حاضر بین 

این باشد که دانشجویانی که سن باالتر  تواندیممجازی رضایت بیشتری داشتند. علت این امر  یهاآموزشکه سن باالتری داشتند از 

دلیل سهولت در دسترسی و مختار بودن ه شتر و حتی مسئولیت بیشتر در خانواده از آموزش مجازی ببی یهامشغلهدلیل داشتن ه دارند ب

همچنین نشان داد  مطالعهاین  یهاافتهیزمان استفاده از آن و عدم محدودیت زمانی و اجبار حضور فیزیکی رضایت بیشتر داشته باشند. 

به علت  تواندیمرضایت بیشتری از آموزش مجازی داشتند که  هادانشکدهسایر  نسبت به دانشجویان المللنیبکه دانشجویان دانشکده 

تنها بین ترم تحصیلی و میزان  و شیوه تدریس اساتید باشد. برخالف مطالعه حاضر، فارسی و همکاران هادانشکدهبستر و امکانات 

. لطیف نژاد و همکاران نیز برخالف مطالعه حاضر بین جنسیت و نگرش نسبت به آموزش (35)گزارش کردند معناداری رضایتمندی ارتباط

د تفاوت تعدا چراکهدختر و پسر نسبت داد  یهانمونهبه تعداد  توانیم؛ علت این تفاوت را  (3۶)را نشان دادند یداریمعنمجازی ارتباط 

 تواندیمکه  رسدیمنفر 100نفر بود در حالی در مطالعه لطیف نژاد و همکاران این اختالف به بیش از  دخترو پسر در مطالعه حاضر تنها دو

 بین دو مطالعه تأثیرگذار باشد.  جادشدهیادر تفاوت 
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 ر و تشکریتقد

. همچنین از دیآیمعمل ه تشکر ب 8802 طرح پژوهشی به شمارهشکی یزد جهت حمایت مالی و معنوی از دانشگاه علوم پز لهیوسنیبد

.شودیمکلیه دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و قدردانی   
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