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Abstract 

Background & Aim: Virtual education is one of the active and new methods for promotion of 

educational quality. The aim of this study was Investigations of Virtual Education Learning 

Needs of Students of Nursing Faculty of Kurdistan Medical Sciences and it's Relationships with 

Demographic Characteristics in 2020. 

Materials & Methods: This is Descriptive Cross-sectional study that conducted on 299 

Students of Nursing and Midwifery Faculty and were selected by stratified random sampling. 

Assessment tools was Demographic and Watkins virtual needs standard questionnaires. Data 

were analysis by Spss-24 and Nonparametric tests; Kruskal Walis, Wilcoxon and Chi-square.   

Results: The highest educational learning needs were related to the important issues for the 

success of e-learning with an average of 2.99 and the lowest learning needs were related to the 

ability to learn through media with an average of 3.37. Other results showed that the average 

score of male students in terms of skills and communication was higher than female students. 

There was a significant difference with (P˂0/032) and also students with a grade point average 

higher than 15 had a higher average score in all aspects and had less educational needs and with 

(P˂0/05) had a significant difference with a lower grade point average. In terms of access to 

technology, the use of laptops and tablets compared to other educational hardware showed a 

significant relationship with (P˂0/05). The average score of operating room students in all 

dimensions of virtual learning needs was more than nursing and midwifery students and there 

was a significant difference with(P˂0/05),   and also the amount of monthly income of students 

with some dimensions were significantly different (P˂0/05).   

Conclusion: The final results showed that students' learning needs are below average. Virtual 

education is an effective method of learning, but in order to use this method, its infrastructure 

must be provided in medical universities and a suitable platform must be provided to improve 

skills and reduce the needs of virtual and electronic learning. 
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دانشگاه  ییو ماما یدانشکده پرستار انیدانشجو یآموزش مجاز یریادگی یازهاین یبررس

 1399آنان در سال   کیدموگراف یهایژگیکردستان و ارتباط آن با و یعلوم پزشک
 *1محمد زاهد رخزادی ،1ذهنیکامبیز 

 کارشناس ارشد پرستاری ، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران -1

 zahed.rokhzadi@gmail.comیل:ایم، 09188728469 تلفن:محمدزاهد رخزادی،  * نویسنده مسئول:

 15/06/1400 تاریخ پذیرش:                          28/03/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده 

کی از یکی از روش های جدید و فعال در بهبود کیفیت آموزشی است. هدف از این مطالعه آموزش مجازی ی زمینه و هدف:

ارتباط آن با بررسی نیازهای یادگیری آموزش مجازی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و 

 ویژگیهای دموگرافیک آنان است.

طبقه ای  -نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری از طریق تصادفی  299این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که  ها:مواد و روش

واتکین بود.  استاندارد نیازهای یادگیری مجازیویژگیهای دموگرافیک و  هایمورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار بررسی پرسشنامه 

های آماری کروسکال والیس ، ویلکاکسون و کای اسکوئر مورد تجزیه تحلیل و آزمون SPSS-24نرم افزار آماری  با اطالعات

 قرار گرفت.

و کمترین 99/2نیاز یادگیری آموزشی مربوط به بعد مسائل مهم جهت موفقیت یادگیری الکترونیکی با میانگین  ترینیشب ها:یافته

بود. سایر نتایج نشان داد که میانگین نمره  37/3با میانگین  هارسانهنیاز یادگیری آموزشی مربوط به بعد توانایی یادگیری از طریق 

 15دانشجویان با معدل  باالتر از همچنین   (p<0/032). بودباطات بیش از دانشجویان دختر و ارت هامهارتدانشجویان پسر در بعد 

و در بعد دسترسی به فناوری در استفاده   .(p<0/05و نیازهای آموزش یادگیری کمتری داشتند )نمره میانگین باالتر در تمام ابعاد 

 داشتند.  داریمعن( اختالف p<0/05نظیر گوشی هوشمند با ) افزارهاسخت، استفاده از لب تاپ و تبلت نسبت به سایر  افزارهاسختاز 

نمره میانگین دانشجویان  ( اختالف منی دار آماری داشت.p<0/05میزان درآمد خانوادگی با برخی از ابعاد نیازهای یادگیری با )

 ( داشت.p<0/05آماری با ) داریمعنستاری و مامایی باالتر بوده و اختالف پر یهارشتهرشته اتاق عمل نسبت به 

آن در  هایزیرساختآموزش مجازی یک روش موثر در یادگیری است. اما جهت بکار گیری این روش باید  گیری:نتیجه

وزش مآ هایمهارتو کاهش نیازهای یادگیری  هامهارتمناسب جهت ارتقا  بسترسازیعلوم پزشکی فراهم و  هایدانشگاه

 الکترونیک فراهم شود.

 یادگیری ، آموزش مجازی ، دانشجویان  نیازهایکلیدی:  واژه های
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 مقدمه 

آسان نمودن  باهدفکه  شودیمگفته  هایییتفعالآموزش به 

و بین  شودیم یزیرطرحیادگیری از سوی آموزگار و معلم 

کنش متقابل  به صورتآموزگار و یک یا چند یادگیرنده 

(. توسعه علوم و فنون و در پی آن بروز 1) یابدیمجریان 

گوناگون و انقالب صنعتی  یهاعرصه در یرچشمگتحوالت 

، ایده و اندیشه نیاکان را با چالش جدی مواجه کرده است. 

دیشمندان را در ، اننیروی انسانی یابزار بجاتفاده از راحتی اس

چگونگی بهره مندی از فناوری در امر آموزش و یادگیری به 

 یهابسته، عرضه ر فرو برد. حاصل این تعمق و تالشفک

آموزشی و یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی بود که 

 (.2بعدها به آموزش مجازی موسوم شد)

آموزش مجازی فرایند و ابزار انتقال دانش به سوی فرایند 

یادگیری با یک شیوه نوین با مزایای نسبی است  -یاددهی

که از  شودیم(. و آموزش الکترونیکی به آموزشی گفته 3)

 موبایل و رایانه و ویدئویی نوار –طریق اینترنت یا تلویزیون 

 ، عاتاطال آوری فن عصر شروع با(. 4) گیردیم صورت

 که بودند ییهاحوزه نخستین از یکی آموزشی هاییستمس

 سنتی یهاروش در یدنظرتجد به نیاز و تحول و تغییر دچار

نوین و فعال یادگیری از سوی  یهاروشه از استفاد و تدریس

 (.5آموزشی احساس شده است) هاییستمس یزانربرنامه

اگر این است که مجازی مزایای استفاده از روش آموزش 

آموزشی  یهامدلو  هاروشدروس دیجیتال که با استفاده از 

بر روی  مثبتی  یرتأث توانندیمباشند  شدهیطراحخوب 

(. آموزش الکترونیکی 6آموزش بینندگان داشته باشند )

 ینهو هز، زمان  بخشدیمتعامل بین دانشجو و اساتید را بهبود 

(. دانشجو 7) یابدیممسافرت برای دانشجویان کاهش 

 یهاقسمتبا سرعت تحصیل نماید بطوریکه از  تواندیم

مشکل وقت بگذارد  یهاقسمتآسان درس بگذرد و برای 

(. دانشجویان از نظر فیزیکی از دانشگاه جدا هستند و 8)

(. 9در خانه و در زمان دلخواه خود تحصیل نمایند ) توانندیم

آنالین  هاییتعالفو ارزیابی آموزش از طریق آزمون و دیگر 

به مکان خواندن مواد آموزشی هم ا (.10)شودیمانجام 

برای مطالعه در  هاآنآنالین و هم ذخیره کردن  صورت

، به علت تنوع شودیمبعدی برای دانشجویان میسر  یهازمان

یادگیری در مقایسه با میزان آموزشی استفاده شده  یهاروش

(. در آموزش الکترونیکی 11روش سنتی بیشتر است )

انعطاف در زمان و روش ارائه وجود داشته و وجود محیط 

آوردن بازخورد فوری را  به دستآموزشی متمرکزامکان 

  (.12) آوردیمفراهم 

یک روش  هاسازمانامروزه آموزش مجازی در بسیاری از 

اخیر  میزان  یهاسالاست.در آموزش و یادگیری عمومی 

نیازها و امکانات موجود برای انجام آموزش مجازی در حال 

و رشد است ، بسیاری از متخصصین فن نیز  یریگشکل

مجازی مطرح  یهادهندهآموزشتردیدهایی را در موفقیت 

نیازهای بالقوه آموزش مجازی  یریگاندازه. یک راه اندکرده

 یریگاندازهدر قدم اول ابزارهای  است. یابیخود ارزاز طریق 

 یامطالعهدر . (13) زهای آموزش مجازی باید معرفی شودنیا

 یهادورهدرصد از فراگیرانی که  94گزارش شده است که 

براین باور بودند که  اندرساندهآموزش از راه دور را با اتمام 

 اندداشتهحضوری یادگیری بیشتری  یهاکالسدر مقایسه با 

(14  .) 

 اییهپا یهامهارتآموزش عالی هنوز  یو تقاضانظام عرضه 

این روش  (.15) شناسدینم یبه خوبفن آوری اطالعات را 

مناسب مخابراتی و پهنای باند مناسب برای  یرساختزنیاز به 

انتقال و دریافت اطالعات داشته و موفقیت یادگیرنده به 

رایانه و شبکه وابسته است  کاربردمهارت تکنیکی و فنی او در 

رسیده و ارسال  هاییغامپبررسی حجم زیاد  ینهمچن  (.16)

مدیریت اطالعات  یهامهارتزمان بر بوده و نیاز به  هاجواب

برنامه آموزش ( اشاره دارد به اینکه 2005خان) (.17دارد )

 هاییستمساجزای و با آموزشی  یهادورهبه  تواندیممجازی 

مشخصه یک   یمایو سف شود. طرح توصی ارتباطی متفاوت

. این برنامه آموزش الکترونیکی شامل هفت بخش  است

 اجزاء -2طرح آموزش ،  -1شامل و ترکیبات اجزاء

کامپیوتر و ابزارهای  -4ابزارهای اینترنتی ،  -3،  یاچندرسانه

 -6سیستم پشتیبانی ارتباطات و خدمات،  -5حافظه، 
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سرور و اپلیکیشن های   -7مدیریت و تالیف و یهابرنامه

با عنوان بررسی نیازهای  یامطالعهدر  (18. )باشندیممرتبط 

یادگیری آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه مایسور 

نیازهای  یبندرتبهدانشجو نشان داد در  364هندوستان روی 

 یدئوهایوابزارهای اینترنتی ،  یببه ترتآموزش مجازی 

و بعد از آن  آموزش  یازهانآموزشی در باالترین سطح 

تئوریک و تکنولوژی موبایل در درجات پایین تر بودند 

(19.) 

آموزش مجازی یکی از آلترناتیوهای اصلی  در طول پاندمی 

طبیعی دیگر است. مطالعات متعدد  یهادورهو یا  19کووید

ر تمام که آموزش آنالین تاثیرات متفاوتی د انددادهنشان 

دارد . آمادگی دانشجویان در  هاآموزشسطوح و انواع 

 یهاجنبهاز  تواندیموسیعی  به طورآموزش آنالین 

 یهامهارتتکنولوژیکی ،  یهامهارتابزاری ،  هاییتقابل

بودن مفید و  استفادهقابلیادگیری، انگیزش و  یتیخود هدا

  .(20) محسوس محتواهای یادگیری  مورد بررسی قرار گیرد

  یسنجامکانمطالعات متعددی در زمینه نیازهای اولیه و 

آمده و نتایج متفاوتی  به عملآموزش الکترونیک و مجازی 

آمده است اما با توجه به شرایط فعلی کشور ،  به دست

ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و  یریگهمه

و لزوم استفاده  سراسری از آموزش مجازی برای  هادانشگاه

مشکالتی که در این مدت در رابطه  مخصوصا  دانشجویان و 

آموزش مجازی ، مشکالت  کنندهیبانیپشت یهاسامانهبا 

دسترسی دانشجویان به اینترنت و مهارت استفاده از سامانه  

 به صورتآموزش مجازی  گاهیچه، بجز در برخی مطالعات 

با این وسعت انجام نشده است . لذا پژوهشگر را بر جدی و 

یادگیری آموزش مجازی  یازهاینآن داشت تا به بررسی  

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی دانشجویان 

در آنان دموگرافیک  هاییژگیوو ارتباط آن با   کردستان

 بپردازد. 1399سال 

  هاروشمواد و 

بررسی  باهدفتحلیلی است که  –این یک مطالعه توصیفی 

یادگیری آموزش مجازی دانشججججویان دانشجججکده  یازهاین

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط 

شد . جامعه  هاییژگیوآن با برخی  دموگرافیک آنان انجام 

پرستاری ، مامایی و اتاق عمل  یهارشتهپژوهش دانشجویان 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 هاآنکه تعداد  باشججدیم 1399-1400در سججال تحصججیلی 

شین، لطیف نژاد  603 ست . بر مبنای نتایج مطالعات پی نفر  ا

، 94/3)انحراف معیار( برابر σرودسری و همکاران  با فرض 

حجم نمونه طبق  5/0)دقت( برابر  d% و  95سججطح اطمینان 

ید  288فرمول زیر برابر  به گرد حاسججج به  کهنفر م با توجه 

هایت  300احتمال ریزش  ته شجججد و در ن نمونه در نظر گرف

مورد  197پرسشنامه تکمیل گردید. از رشته پرستاری  299

مایی  ما ته  مل  47، رشججج تاق ع ته ا مورد  56مورد و رشججج

عه  یریگنمونهروش  .آمد  به عمل یریگنمونه در این مطال

اسجججت و هر دانشجججکده یک طبقه منظور  یاطبقه -تصجججادفی

ست شودیم شکده لی شجویان هر دان و به  شودیم. تعداد دان

تصادفی  به صورتنسبت جمعیتی که دارند در نمونه لحاظ و 

وجود لیسججت  سججاده با اسججتفاده از جدول اعداد تصججادفی و

یاز از هر دانشجججکده تعداد دانشججججوی مورد ن دانشججججویان 

ابزار بررسججی شججامل دو پرسججشججنامه اطالعات  انتخاب گردید.

ستاندارد  آموزش مجازی  یازهایندموگرافیک و پرسشنامه ا

واتکین اسججت .در پرسججشججنامه اطالعات دموگرافیک رشججته 

قبل ،وضجججعیت  یهاترمتحصجججیلی ، جنس دانشججججو ، معدل 

صادی و  ستفاده  افزارسختاقت شی مورد ا موبایل ، نظیر گو

مورد بررسججی قرار گرفت و در پرسججشججنامه واتکین  تبلت و...

نسجججبججت روش آموزش مجججازی در    هججانمونججهبججازخورد 

سججوال از  9و ارتباطات پیوسججته شججامل  هامهارت یهاموتلفه

سوال  3، انگیزش ،1-9سوال  ، دسترسی  10-12سوال از 

ناوری  یادگیری از طریق  13-16سجججوال  4به ف نایی  ،توا

، گفتگوهای گروهی  16-18سججوال از سججوال  3 هانهرسججا

و مسجججایل مهم جهت  19-21سجججوال از سجججوال  3اینترنتی 
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سوال  4موفقیت در یادگیری الکترونیکی   22-25سوال از 

پرسججشججنامه بر اسججاس  یگذارنمرهمورد بررسججی قرار گرفت.

افقم امتیاز تا کامال مو 1طیف لیکرت از کامال مخالفم امتیاز 

ست و حداکثر میزان نمره میانگین  در هر قرار دا 5 شده ا ده 

دو پرسججشججنامه اطالعات .  باشججدیم 5 یادگیریبعد نیازهای 

گام حضجججور  یادگیری واتکین هن های  یاز یک و ن دموگراف

ید نان تکمیل گرد کده توسجججط آ یان در دانشججج .  دانشججججو

پرستاری  یهارشتهدانشجویان  یتماممعیارهای ورود  شامل 

، مامایی و اتاق عمل دانشججکده پرسججتاری و مامایی دانشججگاه 

شجججامل علوم پزشجججکی کردسجججتان بود و معیارهای خرو   

.  را نداشتند هاپرسشنامهه تکمیل که تمایل ببود  دانشجویانی

نیازی  هاپرسشنامهشد که در  مورد بررسی تاکید یهانمونهبه 

 spss.24آماری  افزارنرم از طریق  هاداده. به ذکر نام نیست 

مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. جهت اهداف توصجججیفی از 

انحراف معیار و درصجججد  فرمولهای آمار توصجججیفی)میانگین،

شدفراوانی(  ستفاده  ست کولموگراف  . ا سی از طریق ت برر

اسججمیرنوف نشججان داد که توزیو نمونه ها نرمال نبوده و برای 

آماری از آزمون های ناپارامتری بررسی و تجزیه تحلیل های 

 استفاده گردید.

  هایافته

درصجججد(  9/65نفر) 197مورد بررسجججی  یهانمونهاز میان 

درصد( دانشجوی  7/15نفر ) 47دانشجوی رشته پرستاری ، 

شته اتاق عمل  6/18نفر )  55مامایی و  شجوی ر درصد( دان

ند.  تهبود یک  هاییاف نهدموگراف  127نشججججان داد  هانمو

درصد( زن بودند  5/75نفر ) 172درصد(  مرد و  5/42)نفر

درصجججد( معدل  1/20نفر ) 60، هانمونه. از نظر معدل کلی 

صد( باالتر از  2/49نفر ) 147،  12-15بین  هاآن و  15در

درصجججد( معدل خود را اعالم نکرده بودند. از  8/30نفر) 92

 درصد( از 5/38نفر) 115نظر میزان درآمد خانواده دانشجو

 8/40نفر )  122آنان درآمد ماهانه زیر سجججه میلیون تومان، 

 4/12نفر ) 37درصجججد( بین سجججه تا شجججش میلیون تومان ، 

درصججد(  4/8نفر )  25درصججد( باالی شججش میلیون تومان و 

از نظر استفاده از  درآمد ماهانه خانواده را اعالم نکرده بودند.

شی ،  افزارسخت شجویان ) 60آموز صد(  1/20نفر از دان ر

درصجججد( از لب تاپ و  7/20نفر ) 62از کامپیوتر خانگی ، 

شتند و  2/52نفر )  156تبلت و  درصد( گوشی هوشمند دا

 درصد( نیز پاسخ نداده بودند.7نفر ) 21در این میان 

 دگیری آموزش مجازیادر ابعاد نیازهای ی هانمونه:  میانگین نمره 1جدول 

 انحراف معیار میانگین  هانمونهتعداد  ابعاد نیازهای یادگیری آموزش مجازی

 84/0 32/3 299 و ارتباطات پیوسته هامهارت

 06/1 3 299 انگیزش

 13/1 31/3 299 دسترسی به فناوری

 96/0 37/3 299 هارسانهتوانایی یادگیری از طریق 

 07/1 29/3 299 گفتگوهای اینترنتی

 11/1 92/2 299 مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی

جدول فوق نشججججان می تایج  هن یادگیری  ترینیشبد د یاز  ن

مسجججایل مهم جهت موفقیت " آموزش مجازی مربوط به بعد

یادگیری الکترونیکی جازی  "در  یاز آموزش م و کمترین ن

 است.  "هارسانهتوانایی یادگیری از طریق "مربوط به بعد 

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             5 / 11

http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-418-en.html


 بررسی نیازهای یادگیری ...

 1400فصلنامه ، پرستاری مامایی و پیراپزشکی،دوره هفتم،شماره دو، پاییز     6

 
 

 
 ن: مقایسه میانگین نمره دانشجویان در ابعاد نیازهای یادگیری آموزش مجازی با متغیرهای جنس و معدل دانشجویا 2جدول 

 متغیر

 نیازهای یادگیریابعاد 

  دانشجویان مرد دانشجویان زن

P 

  به باال 15معدل  12 -15معدل 

P 
انحراف  میانگین  

 معیار           

 انحراف معیار              میانگین انحراف معیار            میانگین  میانگین   انحراف معیار           

ها و ارتباطات مهارت

 پیوسته

18/3               

95/0 
43/3               75/0 03/0 9/2                84/0 34/3           83/0 001/0 

 انگیزش
9/2                18/1 07/3              96/0 16/0 

61/2                

01/1 
96/2            06/1 028/0 

               13/3 دسترسی به فناوری

21/1 
44/3                06/1 055/0 

78/2                 

08/1 
35/3             13/1 001/0 

توانایی یادگیری از 

 هارسانهطریق 

23/3               

07/1 
47/3               86/0 31/0 

92/2                

98/0 
44/3              96/0 001/0 

                19/3 گفتگوهای اینترنتی

16/1 
37/3               98/0 82/0 

72/2                 

14/1 
33/3               04/1 00/0 

مسایل مهم جهت 

موفقیت در یادگیری 

 الکترونیکی

83/2               

17/1 
98/2               05/1 26/0 

49/2                 

07/1 
85/2               08/1 026/0 

شان  شجویان  دهدیمنتایج جدول فوق ن که میانگین نمره دان

شجویان  هامهارتمرد در بعد  سته بیش از دان و ارتباطات پیو

دختر بوده و در این بعججد نیججاز یججادگیری کمتری دارنججد . 

ماری من یهاآزمون کاکسجججون اختالف  -آ ویتنی یو و ویل

با)  هاآن نشجججان داد .  سجججایر ابعاد  داریمعن( P<0/032را 

یادگیری آموزشجججی اختالف  های  یاز با جنس  دارییمعنن

 ندارند. دارییمعندانشجویان اختالف 

به باال بوده  15 هاآنمعدل کلی  که یانیدانشججججوو همچنین 

اسجججت میانگین نمره باالتری در تمام ابعاد نیازهای یادگیری 

شتند  شتند و نیازهای آموزشی کمتری  دا آموزش مجازی دا

آمججاری من ویتنی یو و ویلکججاکسجججون بججا  )  یهججاآزمون. 

p<0.05  نشججججان داد بججدین معنی بججا  داریمعن(اختالف را

ری آموزشججی کاهش معدل کلی دانشجججویان نیازهای یادگی

 .شودیمبیشتر 
 : مقایسه میانگین نمره دانشجویان در ابعاد نیازهای یادگیری آموزش مجازی با متغیرهای رشته و درآمد ماهیانه دانشجویان 3جدول 

 متغیر

ابعاد نیازهای 

 یادگیری

 رشته 

 پرستاری

 رشته 

 مامایی

 رشته

  اتاق عمل 

P 

 درآمد ماهانه

میلیون  3 زیر

 تومان

 درآمد ماهانه

میلیون  6-3

 تومان

 درآمد ماهانه

  6بیش از 

  میلیون تومان  

P 
میانگین     

 انحراف معیار

میانگین     

 انحراف معیار

میانگین     

 انحراف معیار

میانگین         

 انحراف معیار

میانگین         

 انحراف معیار

میانگین         

 انحراف معیار

و  هامهارت

 پیوستهارتباطات

25/3             

84/0 

28/3         

85/0 

61/3          

82/0 
015/0 

06/3                

83/0 

52/3               

84/0 

52/3              

9/0 
00/0 

 انگیزش
93/2            

06/1 

95/2           

89/0 

32/3          

17/1 
048/0 

86/2               

19/1 

17/3               

98/0 

9/2             

07/1 
05/0 
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دسترسی به 

 فناوری

19/3             

15/1 

4/3            

13/1 

66/3            

03/1 
006/0 

91/2              

19/1 

64/3             

01/1 

49/3            

1/1 
00/0 

-توانایی

یادگیری از 

 رسانهطریق 

3/3            

97/0 

29/3             

8/0 

67/3             

02/1 
007/0 24/3                 

1 

51/3              

87/0 

45/3           

19/1 
08/0 

گفتگوهای 

 اینترنتی

19/3            

06/1 

29/3         

1/1 

69/3             

99/0 
004/0 

04/3               

13/1 

57/3              

96/0 

37/3          

16/1 
002/0 

مسایل مهم 

جهت موفقیت 

در یادگیری 

 الکترونیکی

81/2           

08/1 

93/2          

13/1 

29/3             

12/1 
024/0 

8/2                

12/1 

03/3               

1/1 

93/2           

25/1 
24/0 

جدول فوق  تایج  هدیمنشججججان ن عاد  د یانگین نمره اب که م

نیازهای یادگیری آموزش مجازی در دانشجججویان اتاق عمل 

تهبیش از سجججایر  یادگیری آموزش  هارشججج یازهای  بوده و ن

مجازی کمتری داشججتند. آزمون آماری کروسججکال والیس با 

(p<0/05)   را نشجججان داد. دانشججججویان  یمعناداراختالف

رشته مامایی در بعد توانایی یادگیری از طریق رسانه کمترین 

میانگین نمره و در سججایر ابعاد دانشجججویان پرسججتاری دارای 

مجججازی  آموزشکمترین میججانگین نمره بوده و نیججازهججای 

 بیشتری دارند.

و ارتباطات پیوسته  ،  هامهارتمیانگین نمره  ابعاد و همچنین 

یزش ، دسترسی به فناوری و گفتگوهای گروهی اینترنتی انگ

مد  با افزایش درآ باط دارد یعنی  نه ارت ها ما مد  با میزان درآ

. شججودیمماهانه میزان نیازهای یادگیری آموزش مجازی کم 

ارتباط را   ((p<0/05آزمون آماری کروسجججکال والیس با 

شان داد ولی ابعاد توانایی یادگیری از طریق داریمعن سانه  ن ر

با  یادگیری الکترونیکی  یت در  یل مهم جهت موفق و مسجججا

 نداشتند. دارییمعناهانه ارتباط م درآمدمیزان 

 

 

 مورد استفاده   یافزارها: مقایسه میانگین نمره ابعاد نیازهای یادگیری آموزشی دانشجویان با انواع سخت   4جدول 

  گوشی هوشمند لب تاپ و تبلت کامپیوتر خانگی مورد استفاده افزارسخت               

P میانگین     انحراف معیار میانگین     انحراف معیار میانگین     انحراف معیار ابعاد نیازهای یادگیری آموزش مجازی 

                        15/3     و ارتباطات پیوسته هامهارت

1   

  41/3                    

97/0 

  36/3                     

77/0 

21/0 

                      08/3 انگیزش

07/1 

  87/2                           

17/1 

04/3                       

07/1 

48/0 

                        16/3 دسترسی به فناوری

1/1 

72/3                      

07/1 

18/3                       

19/1 

005/0 

                      23/3 هارسانهتوانایی یادگیری از طریق 

14/1     

52/3                      

92/0 

38/3                       

94/0 

29/0 

                      19/3 گفتگوهای اینترنتی

22/1 

5/3                             1          29/3                       

06/1 

36/0 

                      91/2 الکترونیکییادگیریدرموفقیت مهممسایل

21/1 

05/3                      

12/1 

87/2                       

11/1 

59/0 
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 یبعد دسترسکه میانگین نمره  دهدیمنتایج جدول فوق نشان 

به فناوری در اسججتفاده از  لب تاپ و تبلت بیش از سججایر ابعاد 

 دارییمعنبوده و آزمون آماری کروسجججکال والیس  ارتباط 

( نشان داد. اما سایر ابعاد نیازهای یادگیری P<0/005را  با ) 

باط   یافزارهاسجججختبا نوع  دارییمعنآموزش مجازی ارت

 مورد استفاده نداشتند.

   بحث

این پژوهش بججا هججدف تعیین نیججازهججای یججادگیری آموزش 

یان دانشججکده پرسججتاری و مامایی دانشججگاه ومجازی دانشججج

 هاییژگیوعلوم پزشججکی کردسججتان  و ارتباط آن با برخی 

یازهای  دموگرافیک آنان انجام شجججد. در این مطالعه ابعاد ن

تایج  یادگیری آموزش مجازی مورد بررسجججی قرارگرفت . ن

میانگین نمره دانشجویان دانشکده  یریگاندازهدر این تحقیق 

 به مربوط مجازی آموزش یادگیری نیاز ترینیشبان داد  نشجج

 "کیالکترونی یادگیری در موفقیت جهت مهم مسجججایل" بعد

در این بعد نیازهای مربوط به بود که  99/2با میانگین اسججت 

مدیریت الکترونیکی  بانی فنی و  مدرس ، پشجججتی با  ماس  ، ت

ناوری  به ف یات قبلی مربوط  مداوم در  وتجرب کت  مشججججار

شده است و شتر احساس   یادگیری الکترونیکی در دروس بی

 توانججایی" بعججد بججه مربوط مجججازی آموزش نیججاز کمترین

که در این بعد توانایی  اسجججت "هارسجججانه طریق از یادگیری

برقراری ارتباط بین محتوی دروس مجازی و منابو ، توانایی 

نایی  جازی و توا هده محتوای م ته برداری در طی مشججججا نک

نمره میانگین  ترینیشبدرک محتوای درسی از طریق رسانه 

 وجود داشججته اسججت و میانگین کلیو کمترین نیاز یادگیری 

که  آمد به دستاز ابعاد شش گانه  نیازهای یادگیری  37/3

در مطالعه سجججراجی و سجججیفی که نقش در حد متوسجججط بود. 

هارت یت  یهام یت و موفق یادگیری الکترونیکی بر رضججججا

شجویان مورد بررسی قرار گرفت میزان مهارت  تحصیلی دان

، ی را در کججار بججا رایججانججه و اینترنججتالکترونیک یججادگیری

 شجججناختی و فراشجججناختی یهامهارتارتباطی ،  یهامهارت

 به دسجججت 48/3 هامهارتمیانگین نمره این   مورد مطالعه و

آمد و باالتر از حد متوسط بوده است و تا حد زیادی با نتایج 

 (.21دارد)پژوهش حاضر همخوانی 

ستان و بلوچستان  نیازهای  و فاضلدر مطالعه کمالیان  سی در 

یادگیری آموزشی مورد بررسی قرار گرفت میانگین کل در 

 31/3و در پژوهش حاضججر  67/3بعد دسججترسججی به فناوری 

شانکه  سبتآمادگی  دهندهن ضر دارد  باالتر ن به پژوهش حا

عد  هارتدر ب یانگین  هام با م ته  طات پیوسججج با  01/4و ارت

یانگین و ترینیشب یانگین م به  پژوهش  م بت  بیشجججتری نسججج

. در بعد عامل انگیزش در مطالعه بود  32/3  و نمرهحاضجججر 

یانگین  فاضججججل م یان و  حاضجججر   43/3کمال و در پژوهش 

میانگین باالتر از  دهندهنشانبود و  در حد متوسط  3میانگین 

حد متوسط و انگیزش باالتر نسبت به مطالعه حاضر دارد . در 

طریق رسجججانه میانگین کل پژوهش  بعد توانایی یادگیری از

بود و نشججان داد توانایی دانشجججویان  62/3کمالیان و فاضججل 

متوسط و در پژوهش حاضر نیز میانگین این بعد  از حدباالتر 

و باالتر از حد متوسجججط بوده اسجججت. در بعد گفتگوی  37/3

یان و  72/3 یانگینمهای گروهی اینترنتی  عه کمال طال در م

وانایی باالتر از متوسجججط و در پژوهش ت دهندهنشجججانفاضجججل 

.  اندداشججتهجهت یادگیری الکترونیکی  3/3میانگین حاضججر 

در حد متوسط ونسبتا  نیازهای یادگیرینتایج نمرات میانگین 

حاضجججر و  تایج پژوهش  با اختالفات جزیی بین ن مشجججابهی 

،  اییانهرامندی مخاطبان به سججواد نیاز نشججانه یگردمطالعات 

یادگیری  یابی  خار برای ارز های  ندارد تا لزوم وجود اسججج

شجویان و  شی یهابرنامهدان ستفاده از ابزار و  آموز و نیاز به ا

باالخره در بعد مسججائل مهم جهت .  باشججدیمتجهیزات ویژه 

یانگین  یادگیری الکترونیکی م عه  86/3موفقیت  و در  مطال

با  پژوهش بسجججیار کمتر از  92/2حاضجججر کمترین میانگین 

که در  دهدیمنشججان  تفاوت . این باشججدیمکمالیان و فاضججل 

دانشججججویان دانشجججکده پرسجججتاری و مامایی دانشجججگاه علوم 

به مشججارکت مداوم جهت آموزش باید مپزشججکی کردسججتان 
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شتر تماس دروس ،  شتیبانی فنی و مدیریتی بی با مدرس  و به پ

 (.22)توجه بیشتری شود

دموگرافیک دانشجویان با نیازهای  هاییژگیوارتباط فرضیه 

عاد یادگیری آموزشجججی  ،  با اب یان  باط جنس دانشججججو ارت

هاین یانگین که یادگیری آموزشجججی نشججججان داد یاز  نمره م

نظیر  پیوسججته ارتباطات و هامهارت بعد در پسججر دانشجججویان

پایه کار با کامپیوتر ، جستجوی اینترنتی ، ارسال  یهامهارت

آموزشی ، ارتباطات اینترنتی  یهاکارگاهایمیل ، شرکت در 

فاده از  نایی اسجججت یان   افزارهاسجججخت، توا ، طرح سجججوال ، ب

 و بوده دختر دانشجججویان از بیش  اظهارنظرهااحسججاسججات و 

.  دارند کمتری یادگیری نیاز بعد این درپسجججر دانشججججویان 

در  رادانشجججویان دختر و پسججر   اختالف  آماری یهاآزمون

 ابعاد سججایراما .   داد نشججان داریمعن( P<0/032) بااین بعد 

های یاز  جنس با دارییمعن اختالف آموزشجججی یادگیری ن

که توسط حمید محمد  یامطالعهدر نشان نداد.را  دانشجویان

عظیمی در دپارتمان پژوهش در آموزش دانشجججگاه مایسجججور 

یازهای آموزش مجازی در  با عنوان بررسجججی ن هندوسجججتان 

نشان داد که بین  آمد به عملآموزشی  یهاجکالدانشجویان 

دانشججججویان دختر و پسجججر اختالف چشجججمگیر آماری از نظر 

وجود  ( p<0.04) ) نیازهای یادگیری اموزش مجازی با 

 (.19). که با مطالعه حاضر همخوانی داردندارد

باط  عدل کلی ارت بل  یهاترمم کده  ق یان دانشججج دانشججججو

 هاآن کلی معدل که یانیدانشجو نشان دادپرستاری و مامایی 

یانگین اسجججت بوده باال به 15 مام در باالتری نمره م عاد ت  اب

های یاز جازی آموزش یادگیری ن ند م های و داشجججت یاز  ن

 و یو ویتنی من آماری یهاآزمون.  داشتند کمتری یادگیری 

 داد نشججان داریمعن را اختالف ( p<0.05)   با ویلکاکسججون

عدل کاهش با معنی بدین یان کلی م های دانشججججو یاز  ن

شتر مجازی  آموزش یادگیری سراجی  مطالعهدر  .شودیم بی

 یهامهارتو سججیفی رابطه معدل سججه ترم قبل دانشجججویان با 

و نتایج نشججان  قرارگرفتهیادگیری الکترونیکی مورد بررسججی 

ماری همبسججتگی مسججتقیم و مثبت وجود دارد آداد که از نظر 

این مسجججئله . حاضجججر همخوانی دارد و با نتایج پژوهش(.21)

ذاتی دانشجججویان  هاییآمادگامری بدیهی اسججت که هر چه 

برای یادگیری دروس آموزشی بیشتر باشد بهتر و بیشتر آماده  

الکترونیکی ، ارتبججاطی و اینترنتی  یهججامهججارتیججادگیری 

 هستند. 

ستاری و مامایی با ابعاد  شکده پر شجویان دان شته دان ارتباط ر

 میانگین که دهدیم یادگیری آموزش مجازی نشججان یازهاین

 دانشججججویان در مجازی آموزش یادگیری نیازهای ابعاد نمره

 یادگیری نیازهای و بوده هارشجججته سجججایر از بیش عمل اتاق

 کروسججکال آماری آزمون. داشججتند کمتری مجازی آموزش

. داد نشججججان را یمعنججادار اختالف(  p<0/05) بججا والیس

 طریق از یادگیری توانایی بعد در مامایی رشجججته دانشججججویان

 دروس محتوی بین ارتباط برقراری از جمله توانایی رسجججانه

جازی نابو و م نایی ، م ته توا هده طی در برداری نک  مشججججا

نایی و مجازی محتوای  طریق از درسجججی محتوای درک توا

 دانشججججویان ابعاد سجججایر در و نمره میانگین کمترین رسجججانه

 نیججازهججای و بوده نمره میججانگین کمترین دارای پرسجججتججاری

در مطالعه عظیمی که در اما  .داشتند بیشتری مجازی شآموز

آمد ارتباط نیازهای  به عملگاه مایسجججور هندوسجججتان دانشججج

دولتی و خصجججوصجججی و همچنین  یهاکالجیادگیری با نوع 

علم ، هنر ، زبان مورد بررسی قرار گرفت و از نظر  یهارشته

آماری هیچ اختالف چشججمگیری مشججاهده نشججد که با مطالعه 

ندارد.  یدۀپداین عدم تفاوت آماری را  حاضجججر همخوانی 

و  هارشجججتههدف در  یهانمونهبه تفاوت فراوان در  ییانهوا

 (.19) متفاوت را در دو مطالعه نسبت داد یهاکالج

باط  عاد ارت یان  و اب خانواده دانشججججو نه  ها ما مد  میزان درآ

یازهای یادگیری آموزش مجازی نشجججان داد میانگین   نمره ن

 به دسججترسججی ، انگیزش ،  پیوسججته ارتباطات و هامهارت ابعاد

 ماهانه درآمد میزان با اینترنتی گروهی گفتگوهای و فناوری

 ماهانه ددرآم افزایش با یعنی دارد خانواده دانشجویان ارتباط

های میزان یاز جازی آموزش یادگیری ن عاد  م  کم در این اب

(  p<0/05  (با والیس کروسجججکال آماری آزمون. شجججودیم

نایی ابعاد ولی داد نشجججان داریمعن را ارتباط  از یادگیری توا

نه طریق یل و رسجججا  یادگیری در موفقیت جهت مهم مسجججا
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 دارییمعن ارتبججاط مججاهججانججه دارآمججد میزان بججا الکترونیکی

بدیهی اسججت مناسججب بودن وضججعیت مالی خانواده  .نداشججتند

سی به  ستر شجویان در د متفاوت و متنوع  یافزارهاسختدان

یادگیری مجازی  قاطو دارد یرتأث مادگی  و موجب بهبود آ

اما بهبود وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم و قاطو در  شودیم

 ن ندارد.متنوع دانشجویا هاییادگیریهوش ذاتی و آمادگی 

های یاز عاد ن با اب فاده  خت افزار مورد اسجججت باط نوع سججج  ارت

شانیادگیری آموزش مجازی   عدب نمره میانگین که دهدیم ن

ناوری به دسجججترسجججی با  ف به اینترنت  از جمله دسجججترسجججی 

 یافزارهانرمسخت افزاری مناسب و دسترسی به  هاییژگیو

 بعادا سججایر از بیش تبلت و تاپ لب  از اسججتفاده درمورد نیاز 

 دارییمعن ارتباط  والیس کروسجججکال آماری آزمون و بوده

 ادگیریی نیازهای ابعاد سایر اما. داد نشان( P<0/005)  با  را

 یافزارها سجججخت نوع با دارییمعن ارتباط مجازی آموزش

 .نداشتند استفاده مورد

 گیرینتیجه
شان  هاییافته ضر ن آموزش مجازی یک  دهدیمپژوهش حا

برای ترویج  موثر در حال رشجججد و یک راه حل پایدارروش 

در دانشجججویان حرفه سججالمت اسججت اما  دانش کار گروهی

این روش آموزشی باید ساختار آموزشی  یریکارگبهجهت 

علوم پزشجججکی متحول شجججود و همچنین برای  یهادانشجججگاه

اسجججتفاده از یادگیری الکترونیکی و مجازی الزم شجججرایطی 

قوی ، تدوین اسججتانداردهای آموزشججی  هاییرسججاختزمانند 

و امتحانات  هاآزمونبرای ارزشجججیابی عملکرد مدرسجججین و 

فراهم شود. در  دانشجویان ، فرهنگ سازی مناسب   مجازی

شجوینیازهای یادگیری این مطالعه  ستاری ن دانادان شکده پر

دانشججگاه علوم پزشججکی کردسججتان از حد متوسججط مایی و ما

یا میتوان گفت آمادگی جهت آموزش مجازی  پایین تر و 

باالتر از حد متوسط بوده است البته باید اقداماتی جهت ارتقا 

دانشجججویان و کاهش نیازهای یادگیری آموزش  یهامهارت

 .مجازی بکار گرفته شود

 تشکر و قدردانی

ره مجججطجججالجججعجججه حجججاضجججججر بجججا مصجججججوبجججه شجججججمجججا 

IR.MUK.REC.1399.054  .بججه تصجججویججب رسجججیججد

پژوهشججگر بر خود الزم میداند از معاونت پژوهشججی دانشججگاه 

که و دانشججکده پرسججتاری و مامایی علوم پزشججکی کردسججتان 

 .پژوهش فراهم آوردند تقدیر و تشکر نماید این امکان انجام
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