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چکیده
مقدمه: همزمان با ظهور و پیدایش اینترنت، آموزش مجازی رشد زیادی داشته است. این شیوه فرصت آموزش در خارج از مرزهای 
یک کشور یا دولت را برای همگان ایجادکرده است. اما  موفقیت آموزش مجازي بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امكان پذیر 
نیست.  با این وجود، نگرش دانشجویان مقوله اي است که کمتر در مطالعات منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از  این مطالعه 

بررسي نگرش دانشجویان پرستاري کرمان نسبت به آموزش مجازي بود.
روش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی که114 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری دانشكده پرستاری 
مامایی رازی کرمان در سال 1388 با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های : 1- اطالعات دموگرافیک 2- 
پرسشنامه  پژوهشگر ساخته  نگرش به آموزش مجازی، جمع آوری شدند و در محیط نرم فزار SPSS ویرایش 17 در سطح معنی داری 
p>0/05 با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره های تحلیلی )آزمون t مستقل، آزمون آنالیز واریانس،  ضریب همبستگی پیرسون( تجزیه 

و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان  شرکت کننده در مطالعه 4/2 ± 22/29بود. میانگین نمرات نگرش دانشجویان 0/40±3/20 بود 
و 85% از افراد شرکت کننده دارای نگرش مثبت به آموزش مجازی بودند. همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیكی تنها متغیر سن 

   .)r=-0/22 و P=0/018 ( .ارتباط معكوس معنی داری با نگرش دانشجویان داشته است
نتیجه گیری: گرچه در کشور ما آموزش مجازی مفهوم جدیدی است، اما در کل نگرش دانشجویان به آموزش مجازی مثبت بود و 
عالقمند بودند که در محیط مجازی کار کنند بنابراین می توان گفت آموزش مجازی می تواند با پذیرش رسمی در دانشجویان و دانشگاه ها 

همراه باشد. 

كلید واژه ها : آموزش مجازی، نگرش، یادگیری، پرستاری.

تاریخ پذیرش: 1394/10/28 تاریخ دریافت: 1394/3/30   
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مقدمه
ظهور شبكه های ارتباطی گسترده از قبیل اینترنت، در کنار 
ابزار و امكانات پیشرفته آموزشی، باعث تحول در روشهای آموزشی 
از  وسیعی  طیف  بتوان  تا  است  کرده  فراهم  را  امكان  این  و  شده 
جویندگان علم را در نقاط مختلف و از فواصل دور و نزدیک تحت 
پوشش شبكه آموزشی درآورد و با روشهایی متفاوت از انواع سنتی، 
و  علمی  آموزشهای  حضوری،  کالسهای  در  شرکت  به  نیاز  بدون 

تخصصی را به اجرا در آورد )1(.
به خاطر توانایی بالقوه آن در تسهیل و کمک در یادگیری، در 
دهه های اخیر بطور وسیعی از اینترنت بعنوان یک وسیله آموزشی 
و یک رسانه ارتباطی استفاده شده است )2(. در حال حاضر آموزش 
مجازی قدرتش را در بازار یادگیری جهانی نشان می دهد و علیرغم 
این که هنوز بطور کامل توسط محیط های آموزشی جذب نشده 

است، رکورد بازارهای یادگیری را در دست دارد )3(. 
آموزش  های  برنامه  در  مجازی  آموزش  محیط  از  استفاده 
از  استفاده  بر  نیز  ها  )2(. دولت  است  افزایش  در حال  نیز  پزشكی 
تكنولوژی در حیطه خدمات بهداشتی تأکید دارند و گزارش ها حاکی 
الكترونیک  آموزش  توسعه  و  مجازی  آموزش  از  استفاده  به  نیاز  از 
است )4(. این در حالی است که در مقایسه با کالس های سنتی، 
سنتی  های  اندازه کالس  به  و  است  جدید  نسبتاً  آنالین  یادگیری 
موشكافی و بررسی نشده است. با توجه به توسعه بازار آموزش آنالین 
اکنون زمان آن رسیده است که نتایج و تأثیرات آن بر فراگیر ارزیابی 
از  استفاده  در حال  ها  دانشكده  از  بسیاری  نیز  ایران  در   .)5( گردد 
این تكنولوژی هستند نكته مهم در زمینه آموزش مجازی این است 
که  توسعه آموزش الكترونیک بدون در نظر گرفتن دیدگاه اساتید و 
دانشجویان مؤثر نخواهد بود )6(. در واقع آگاه بودن از نگرش افراد 
نسبت به موضوعی خاص می تواند اهمیت های زیادي داشته باشد. 
بینی کرده  را پیش  آنان  توانیم رفتار  افراد می  از نگرش  با آگاهی 
و بر آن کنترل داشته باشیم. می توان گفت موفقیت یک آموزش 
مجازی نیز بدون در نظر  گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امكان 
پذیر نیست )7(. از آنجا که یادگیری دانشجو می تواند تحت تأثیر 
رضایت دانشجو در ارتباط با تجربه یادگیری واقع شود، در نظر گرفتن 
نقطه نظر دانشجو در مورد شیوه آموزش و یادگیری مهم است )5(.                                                                              
که  دادند  توضیح  همكارانش   )2009(  Dorrian & Wache
فراگیر فرد کلیدی آموزش از راه دور است. بنابراین نگرش فراگیر، 
او چهار متغیر مهم در آموزش  یادگیری  تجربه، تشخیص و شیوه 
هستند و نگرش مهمترین مسئله است )8(. درک نگرش دانشجویان 
نسبت به آموزش مجازی، به آنها و برنامه ریزان آموزشی کمک می 

آموزش مجازی  به  توان  اقداماتی، مي  انجام چه  با  بدانند  کند که 
مؤثرتري دست یافت )9(.

در ارتباط با نگرش نسبت به آموزش مجازی دیدگاه های ضد 
و نقیضی وجود دارد. Nummenmaa و Vuorela معتقدند در 
جهان آموزش، نگرش ها اغلب محافظه کارانه است )10(. اگرچه 
Jacobsen در مقایسه دانشجویان پرستاری دریافت دانشجویان 
گروه آموزش مجازی نسبت به گروه سنتی در ارتباط با استفاده از 
تكنولوژی، احساس انزوا و عدم رضایت بیشتری داشتند )11( اما در 
بررسی Green و همكارانش نیز که به ارزیابی استفاده از محیط 
آموزشي مجازی )VLE( در دانشجویان پرستاری، پرداختند نتایج 
حاکی از آن بود که در مجموع  VLE، با یک تجربه خوب یادگیری 

در دانشجویان همراه بود )20(.
در  مجازی  آموزش  با  ارتباط  در  مطالعات  انجام  اگرچه 
اما مطالعات پیرامون نگرش نسبت به استفاده  افزایش است،  حال 
 .)12( است  محدود  دور  راه  از  آموزش  و  آموزش  در  تكنولوژی  از 
مطالعه و پژوهش در این زمینه می تواند دانش ما را در زمینه آثار 
اگر  دهد.  افزایش  مربوطه  چالشهای  با  مقابله  و  مجازی  آموزش 
آموزش الكترونیک قرار است نقش مهمی در آموزش عالی ایفاء کند، 
دانشگاهها باید روی نگرش دانشجویان و انتظارات آنها در ارتباط با 
نقش E-learning در تجربه آنها از آموزش در سطوح باال تأکید 
کنند )13(. این دلیل مهمي جهت ضرورت شناخت نگرشهاي افراد در 
جوامع مختلف آموزشي در مورد آموزش مجازي است. با توجه به این 
که مطالعات اندکي در ایران درباره بررسي نگرش فراگیران و مقوله 
هاي دموگرافیک مرتبط با آن، نسبت به آموزش مجازي انجام گرفته 
است، لذا این تحقیق با هدف بررسي نگرش دانشجویان پرستاري 
دانشكده پرستاری مامایی رازی نسبت به آموزش مجازي در سال 
1388 انجام شده است، همچنین در این مطالعه، ارتباط نگرش با 

متغیرهای دموگرافیک نیز بررسي شد.

روش مطالعه
پژوهش حاضر مطالعه ای  توصیفی تحلیلی است که  در نیمه 
دوم سال تحصیلی 89-88، انجام شد. جامعه پژوهشی شامل کلیه 
دانشجویان پرستاری دانشكده پرستاری و مامایی رازی کرمان بودند 
ارشد تحصیل می کردند.  که در دو مقطع کارشناسی وکارشناسی 
معیار ورود به مطالعه شامل: افراد شرکت کننده در مطالعه، دانشجوی 
باشند و  پرستاری در دانشكده رازی دانشگاه علوم پزشكی کرمان 
صورت  به  که  دانشجویانی  باشند.  مطالعه  در  شرکت  به  عالقمند 
مهمان از سایر دانشگاه ها در این دانشكده تحصیل می کردند از 
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مطالعه خارج شدند. بدین ترتیب از بین 128 دانشجوی پرستاری دو 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، 114 نفر با توجه به معیار ورود و 

عالقمندی به شرکت در مطالعه، وارد پژوهش شدند.
دانشجویان پس از شنیدن توضیحات الزم و یافتن اطمینان 
نسبت به حفظ اطالعات مندرج در پرسشنامه، با اعالم رضایت کتبي 
از  نامه  معرفی  داشتن  با  اطالعات  آوری  جمع  شدند.  مطالعه  وارد 
آغاز  پرستاری  دانشكده  با مسئولین  و هماهنگی  پژوهشی  معاونت 
گردید. همچنین  به  واحدهای پژوهش اطمینان داده شد که شرکت 
در این پژوهش اختیاري بوده و اطالعات ثبت شده در پرسشنامه ها 
بدون نام و محرمانه خواهد بود. و همچنین، به دانشجویان عالقمند 
اطالع  مطالعه،  از  حاصل  نتایج  به  دستیابی  چگونگی  زمینه  نیزدر 

رسانی شد.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : 

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک از قبیل سن، جنس، ترم   -1
و مقطع تحصیلی، تاهل، وضعیت بومی بودن و مهارت های کامپیوتر.
گیری  اندازه  جهت  استانداردی  پرسشنامه  که  آنجا  از   -2
نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی یافت نشد، تمام پژوهش 
های قبلی با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته انجام شده 
بودند، که برای گروههای هدف طراحی شده بودند. در این تحقیق 
نیز بر اساس مرور متون مرتبط، توسط محقق پرسشنامه ای جهت 
بررسی نگرش دانشجویان تنظیم و استفاده شد. پرسشنامه متشكل 
از 20 سئوال با مقیاس لیكرت طیف 5 تایی )از کاماًل موافق تا کاماًل 
مخالف( بود که نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی را 
می سنجدکه شامل سه زیر مجموعه اهمیت آموزش مجازی، لذت 
کار کردن در محیط مجازی و اضطراب کار کردن در محیط مجازی 
نتایج حاصله، میانگین نمرات نگرش نسبت به  است. برای تفسیر 
آموزش مجازی بر اساس هر آیتم، محاسبه شد. میانگین نمرات باالتر 
از 3، بعنوان نگرش مثبت و کمتر از 3 به عنوان نگرش منفی در نظر 

گرفته شد. 
همچنین برای تدوین پرسشنامه پس از مرور متون مربوطه 
سئواالت تنظیم، و جهت روایی و پایایی از نظر جمعی از اعضاء هیأت 
علمی استفاده شد. برای انجام روایی از شاخص روایی محتوا استفاده 
از دو روش روایی صوری و شاخص روایی محتوا  شد که ترکیبی 
است. پس از نوشتن گویه های مرتبط با نگرش نسبت به آموزش 

مجازی، پیش نویس توسط سه تن از اساتید دانشكده اصالح شد، 
سپس پرسشنامه جهت تعیین روایی در اختیار 10 تن از اعضاء هیأت 
علمی دانشكده قرار گرفت و شاخص اعتبار محتوا بدین ترتیب 0/93 
محاسبه گردید که مطلوب ارزیابی می شود. پایایی این پرسشنامه هم 
به صورت تعیین همبستگی درونی انجام شد که پس از تكمیل کردن 
پرسشنامه توسط دانشجویان پرستاری سال سوم ضریب آلفا 0/85 

محاسبه گردید.
جهت آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS ویرایش 17 در سطح 
معنی داری p>0/05 استفاده گردید. جهت توصیف داده ها از روش 
کولموگروف  آزمون  از  استفاده  با  استفاده شد.   توصیفی  آمار  های 
اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها سنجش شد و از آنجا که داده های 
برای  مستقل   t آزمون  از  بودند،  نرمال  توزیع  دارای  پژوهش  مورد 
تجزیه و تحلیل اختالف میانگین نگرش در دو جنس، وضعیت بومی 
بودن، تاهل، اشتغال و دسترسی به اینترنت و همچنین  برای بررسی 
اختالف میانگین نگرش در وضعیت های مختلف سكونت از آنالیز 
وایانس استفاده شد و از ضریب همبستگی پیرسون نیز برای بررسی 

ارتباط سن با نگرش به آموزش مجازی استفاده گردید.

یافته ها
مطالعه،                      در  کننده  شرکت  دانشجویان  سنی  میانگین 
از                         %22.8 بود.  زن   %60.5 جنسیت  ترکیب  بود.   22.29  ±4.2
نمونه ها همزمان با تحصیل اشتغال نیز داشتند. 53.5% از شرکت 
در  دانشجویان  از   %79.8 کردند.  می  زندگی  خوابگاه  در  کنندگان 

محیط خارج از دانشكده به اینترنت دسترسی داشتند.  
میانگین کلی  نگرش دانشجویان به استفاده از آموزش مجازی  
برابر با 0.34±3.30 بوده است. جدول شماره 1 میانگین نگرش برای 

هر آیتم در پرسشنامه نگرش سنج را نشان می دهد.
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جدول 1: بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشكده پرستاری مامایی کرمان نسبت به آموزش مجازی در سال 1388

میانگین )انحراف 
معیار(

کامال موافق 
و موافق  بی نظر

کامال 
مخالف و 

مخالف موارد پرسشنامه ردیف

3/34)1/2(
3/75 )1/07( 

3/6)1/11(
3/99 )0/79(
3/1)1/02(

3/65)0/97(
3/06)0/91(
3/26)1/00(
2/8)1/14(

3/35)1/09(
2/72)1/13(
2/47)0/97(
3/42)1/03(

3/33)1(
3/12)1/05(
2/86)1/08(
3/57)1/13(
3/36)0/93(
3/57)0/92(
3/62)0/82(

%50
%77

%65/8
%79/9
%43

%60/5
%28
%43

%23/7
%47/3
%24/6
%14

%54/4
%44/8
%37/7
%32/4
%58/7
%44/7
%58/7
%54/4

%21/9
%17/5
%10/5
%15/8
%29/8
%28/1
%48/2
%32/5
%32/5
%25/4
%28/9
%29/8
%21/9
%29/8
%29/8
%23/7
%23/7
%39/5
%27/2
%38/6

% 28/1
%14/9
%23/7
%4/4

%27/2
%11/4
%23/7
%24/6
%43/9
%27/2
%46/5
%56/1
%23/7
%25/4
%32/5
%43/9
%17/5
%15/8
%14
%7

آموزش مجازی میتواند جایگزین خوبی برای آموزش سنتی باشد.
احساس میكنم هیچ چیز جانشین حضور استاد در کالس درس نمیشود.

در صورت تهیه محتوای مناسب، حتی بدون حضور استاد هم یادگیری امكان پذیر است.
لزوم استفاده از آموزش مجازی، به فراگیری مهارتهای رایانه ای به من کمک می کند.

من دوست دارم دروس زیادی را با روش مجازی بیاموزم.
از ارتباط  آنالین با مدرس لذت می برم.

با آموزش مجازی کمتر یاد میگیرم.
آموزش مجازی در مقایسه با کالس حضوری سخت تر است.

در آموزش مجازی راحت نیستم و دچار اضطراب می شوم.
اگر آموزش خوب باشد، مجازی یا حضوری بودن تفاوتی ندارد.

آموزش مجازی در علوم پزشكی کاربردی ندارد.
آموزش مجازی کار بیهوده ای است.

برای آموزش مجازی امكانات زیادی الزم است. 
دقت و صحت مطالب در روش مجازی در مقایسه با روش سنتی بیشتر است.

آموزش مجازی تنها تقلید از روشهای جدیدی است که در جاهای دیگر دنیا رایج است.
آموزش مجازی در مقایسه با روش سنتی وقت بیشتری از من تلف میكند.

صحبت های استاد را در کالس درس بیشتر از روش مجازی درک می کنم.
به نظر من یادگیری در روش مجازی به صورت فعال اتفاق میافتد.

آموزش مجازی مهارتهای تفكر را بیشتر افزایش میدهد.
به نظرمن برای یادگیری بهتر توسعه آموزش مجازی ضروری است.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

در بررسی دیدگاه دانشجویان همانگونه که در جدول شماره 
1 آمده است، 50% دانشجویان معتقدند که آموزش مجازی می تواند 
جایگزین خوبی برای آموزش سنتی باشد که میانگین نمره 3/34 نیز 
از این جمله حمایت می کند. اکثریت دانشجویان )79/9%( معتقدند 
که آموزش مجازی به یادگیری مهارت های رایانه ای آنها کمک می 
کند. اما 77 % دانشجویان معتقدند هیچ چیز جانشین حضور استاد در 

کالس درس نمی شود.
گرچه بیش از نیمی از دانشجویان معتقدند که از ارتباط آنالین 
با معلم لذت می برند )60/5%(، اما تعداد کمتری عالقمندند که دروس 
زیادی را با روش مجازی بیاموزند. نزدیک به  نیمی از دانشجویان 
می  اضطراب  دچار  مجازی  آموزش  “با  که  عبارت  این  با   )43/9(
شوند” مخالفند. میانگین پائین نمره 2/8 نیز از این جمله حمایت می 
کند. 54/4% درصد از دانشجویان معتقدند که برای آموزش مجازی 
امكانات زیادی الزم است. بیش از نیمی از دانشجویان موافقند که در 
شیوه مجازی صحبت های استاد را ببشتر درک می کنند و میانگین 
نمره 3/57 نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی در 
این عبارت است. نزدیک به نیمی از دانشجویان نیز معتقدند که به 

نظر من یادگیری در روش مجازی به صورت فعال اتفاق می افتد 
.)%44/7(

میانگین حیطه های نگرش به آموزش مجازی شامل: عالقه 
باالترین  میانگین3.54±0.6  با  مجازی  محیط  در  کردن  کار  به 
میانگین و اهمیت آموزش مجازی با میانگین0.47 ±3.21 و اضطراب 
کار کردن در محیط مجازی با میانگین 0.78 ± 3.04 در درجات 

بعدی قرار دارند جدول شماره2.
همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیكی تنها متغیر 
سن ارتباط معكوس معنی داری با سن دانشجویان داشته است. در 
واقع دانشجویان سنین باالتر نگرش منفی تری به آموزش مجازی 
داشتند )P=0/018 و r=- 0.22(. جدول شماره 3 ارتباط متغیرهای 
جمعیت شناختی را با نگرش دانشجویان به آموزش مجازی نشان 

می دهد.
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جدول2: میانگین نمرات نگرش نسبت به آموزش مجازی در سه زیر مجموعه

انحراف معیار میانگین زیر مجموعه ها
0.6
0.78
0.47
0.34

3.54
3.04
3.21
3.3

عالقه به کار کردن در محیط مجازی
اضطراب کار کردن در محیط مجازی

اهمیت آموزش مجازی
میانگین کل نگرش               

جدول 3: مقایسه میانگین نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی بر حسب متغیر های جمعیت شناختی

P value میانگین )انحراف معیار( آزمون تعداد )درصد( متغییرها

0/13 t-test )0/43(3/37
)0/26(3/26

)60/5(69
)39/5(45

زن
مرد جنس

0/95 t-test )0/35(3/3
)0/34(3/3

)57/9(66
)42/1(48

بومی
غیر بومی وضعیت بومی بودن

0/18 t-test )0/44(3/2
)0/3(3/3

)22/8(26
)77/2(88

شاغل
غیرشاغل شغل

0/78 t-test )0/47(3/26
)0/33(3/3

)8/8(10
)91/2(104

متاهل
مجرد تاهل

0/39 Anova
)0/3(3/32
)0/39(3/26
)0/3(3/44

)53/6(61
)41/2(47
)5/3(6

خوابگاهی
خانواده
مستقل

سكونت

0/61 t-test )0/35(3/31
)0/34(3/27

)79/8(91
)20/2(23

بله
خیر

دسترسی به اینترنت خارج از دانشكده 
خارج از دانشكده

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، نگرش ها در این مورد 
دو گانه است. دانشجویان در کنار این که به مزایای این شیوه توجه 
دارند، اما معتقدند که این شیوه وقت زیادی از آنان تلف می کند. آنها 
همچنین، معتقدند هیچ چیز جانشین حضور استاد در کالس درس 
نمی شود، اما در عین حال می گویند اگر محتوا مناسب باشد، مجازی 
یا حضوری بودن آن تفاوتی ندارد. در این جمله دانشجویان به شیوه 
ارائه تأکید دارند و ارائه محتوای خوب را مستلزم سنتی بودن کالس 
درس نمی دانند.  ولی به طور  کل میانگین 0/34±3/30 نشاندهنده 
به  مجازی  آموزش  از  استفاده  به  نسبت  دانشجویان  مثبت  نگرش 

عنوان یک شیوه تدریس است.
آموزش مجازی دیدگاه های  به  با نگرش نسبت  ارتباط  در 
که  دارد  وجود  زیادی  مطالعات  اما   )10( دارد  وجود  نقیضی  و  ضد 
بررسي  به  که  مطالعه  چندین  در  همراستاست  حاضر  پژوهش  با 
دیدگاه  پرداختند،   مجازي  آموزش  به  نسبت  دانشجویان  نگرش 
 Elfessi آموزش مجازی گزارش شد )16-14(  به  نسبت  مثبتی 
)2006( در تحقیق خود که به بررسی نگرش دانشجویان در استفاده 
از تكنولوژی آموزشی پرداخت، تفاوت معنی داری در نگرش دو گروه 

شرکت کننده در دوره آموزش مجازی و سنتی، مشاهده نكردند و هر 
دو تمایل مثبتی نسبت به کاربرد تكنولوژی های جدید در آموزش 
داشتند )14(. نظرات مخالفی هم در این ارتباط وجود دارد. برای مثال  
Zare Bidaki و همكاران در مقایسه روش چهره به چهره با دو 
روش از آموزش مجازی، دریافتند که بیش از 88 درصد دانشجویان 
و   McKeogh  .)17( دهند  ترجیح می  را  به چهره  روش چهره 
fox )2003( نیز در مطالعه خود دریافتند که دانشجویان در ارتباط 
با آموزش مجازی راحت نیستند و انگیزه ای برای شرکت در دوره 

آنالین ندارند )18(.
اگرچه در پژوهش حاضر نگرش کلی به آموزش مجازی مثبت 
بود اما  نظرات منفی  نیز درمورد آموزش مجازی اظهار شد. وجود 
نظرات منفي در کنار دیدگاه هاي مثبت دانشجویان، بر ویژگیهاي 
منفي و مثبت این شیوه داللت دارد. اگرچه انعطاف پذیري این شیوه، 
امكان آموزش در هر زمان و مكاني را اجازه مي دهد اما فرصت براي 
بحث هاي کالسي و  تعامالت رودررو را سلب مي کند و شاید این 
امر که همان انزوا در محیط مجازي است در کنار سایر جنبه هاي 
منفي این شیوه،  همچون لزوم دسترسي به اینترنت و ... نگرش هاي                 

منفي اي را دربر داشته باشد.
معتقد  دانشجویان  که  بود  این  پزوهش  یافته های  دیگر  از 
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بودند که این شیوه به یادگیری مهارت های کامپیوتری به آنان کمک 
و   Wilkinson مطالعه  در  کننده  شرکت  دانشجویان  کند.  می 
همكاران)2004( نیز یكی از فواید آموزش الكترونیک را بهبود مهارت 
های کامپیوتری عنوان کردند )19(. در مطالعات زیادی عنوان شده 
کامپیوتری  مهارتهای  افزایش  به  منجر  مجازی  آموزش  که  است 
به نظر می رسد مسئله مهارت های  افراد خواهد شد )20،21،16(. 
کامپیوتری و نگرش نسبت به استفاده از تكنولوژی حالت یک چرخه 
داشته باشد. Willis )1995( دریافت وقتی دانشجویان نظر مثبتی 
نسبت به تكنولوژی دارند، تمایل دارند سریعاً در مهارت های مربوط 
به آن پیشرفت داشته باشند، و دسته ای از افراد که شیوه کامپیوتری را 
مطلوب نمی دانند، دچار اضطراب شده و فراگیری مهارت ها برای آنان 
ساده نمی باشد. وی ادامه می دهد که تعلیم یا آموزش کامپیوتری به 
طور معنی داری ترس از کامپیوتر را کاهش می دهد در حالیكه اعتماد 

و مهارت ها را افزایش می دهد )22(.
در مطالعه حاضر اهمیت و لذت کار کردن در آموزش مجازی 
دو زیر مجموعه نگرش هستند که، میانگین باالتری را داشتند. زیر 
دارد.  را  نمره  کمترین  ها  زیر مجموعه  میان  در  اضطراب  مجموعه 
اضطراب عنوان شده، با این جمله از Massoud مورد تأئید است که 
می گوید، در همه انواع آموزش بر اساس کامپیوتر، اضطراب بعنوان 
نتیجه وجود اضطراب هرچند  آموزش است )23(. در  از  نتیجه  یک 
مقادیر بسیار کم قابل توجیهه خواهد بود وی معتقد است اضطراب 
در ارتباط با کامپیوتر اغلب بر اساس نگرش نسبت به کامپیوتر مرتبط 
است، در نتیجه به دانشگاهها پیشنهاد می دهد که با هدایت نگرش 
افراد اضطراب را در حداقل ممكن نگه دارند و اجازه دهند که آموزش 
در یک جو مثبت ترویج یابد. به طور کل وجود میانگین باالتر زیر 
این  موید  مجازی  آموزش  در  کردن  کار  لذت  و  اهمیت  مجموعه 
نكته است که دانشجویان از فواید مهم این شیوه آموزش آگاهند و 
وجود جذابیت های بیشتر این روش نسبت به روش آموزش سنتی، 
از دالیلی است که لذت کار با این روش را افزایش می دهد. همچنین  
دانشجویان هنگام  استفاده از آموزش مجازی اضطراب کمی را تجربه 
در  دانشجویان  دانست که  آن  از  ناشی  را  امر  کنند. شاید علت  می 
استفاده از محیط آموزشی ای که از دیدگاه آنان توانایی تفكر خالق 
آنان را افزایش می دهد، در افزایش مهارتهای کامپیوتری آنان مؤثر 
است، یادگیری به صورت فعال اتفاق می افتد، دیدگاه مثبتی دارند. 
آموزشی انعطاف پذیر که فرصت یكسانی را برای همه افراد فراهم 
می کند. بنابراین از دیدگاه دانشجویان آموزش مجازی نه تنها دارای 
اهمیت باالیی است بلكه کار کردن در چنین فضایی جدید می تواند 
منجر به رضایتمندی هم شود و  بعنوان یک شیوه جدید در امر آموزش 

مورد استفاده قرار گیرد
از دیگر یافته های این پژوهش وجود ارتباط معنی دار معكوس  

بین سن با نگرش دانشجویان به آموزش مجازی بوده است. این نتیجه 
با مطالعه Kubiatko و Halakova )2009( همخوانی دارد که 
دانشجویان سال اولی و دومی دیدگاه بهتری نسبت به سال چهارمی 
داشتند )24( اما این نتیجه با نتایجی از مطالعه Kelly و همكارانش 
)2009( که دانشجویان با سنین باالتر دیدگاه بهتری نسبت به آموزش 
آنالین داشتند، مغایرت دارد )25(. شاید علت این امر را می توان ناشی 
از آن دانست که در سنین باالتر  احتمال استفاده بیشتر از این شیوه 
نبودن برخی زیر  آماده  از قبیل  وجود دارد و وجود برخی مشكالت 
ساختها و امكانات الزم در کشور ما منجر به نگرش منفی تر در سنین 

باال به این مساله شد.

  نتیجه گیری
به طور کل نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش دانشجویان 
پرستاری نسبت به استفاده از آموزش مجازی مثبت بود. عواملی مانند 
باالتر مطالب نسبت  با مدرس، صحت  آنالین  ارتباط  از  لذت بردن 
افزایش مهارتهای کامپیوتری  بهتر مطالب،  به شیوه سنتی و درک 
و افزایش توانایی تفكر خالق  از عواملی هستند که منجر به ایجاد 
نگرش مثبت در آنها می شود بنابراین از دیدگاه دانشجویان آموزش 
مجازی می تواند به عنوان یک شیوه جدید در امر آموزش مورد استفاده 
قرار گیرد. از آنجا که آموزش مجازی روشی جدید است و ناشناخته 
های بسیاری در این زمینه وجود دارد لذا پیشنهاد می شود پژوهش 
های دیگری چون  میزان دستیابی به اهداف آموزش بالینی در آموزش 
مجازی و همچنین انجام تحقیقات کیفی در شناسایی هر چه بهتر 
از محدودیت  ناشناخته آموزش مجازی، مورد توجه قرار گیرد.  ابعاد 
های پژوهش نداشتن تجربه آموزش مجازی برخی از دانشجویان بود 
که منجر به ایجاد ابهاماتی برایشان شد که محققین سعی کردند با 

توضیحات واضح ابهامات را برطرف کنند.

تشکر و قدردانی
  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری 
دانشگاه علوم پزشكی کرمان به شماره 89/95 می باشد. پژوهشگران 
بر خود الزم می دانند که از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشكی کرمان که تامین منابع مالی پژوهش را برعهده داشته است 
و همچنین از زحمات مسؤولین محترم دانشكده پرستاری و مامایی 
رازی و تمام دانشجویانی که در طول پژوهش با نویسندگان همكاری                 

نموده اند، تشكر و قدردانی نمایند. 
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 Abstract
Introduction: Along with the advent of the Internet, there has been a growth of virtual 

education. This method of learning has created opportunities outside the borders of a country 
or state for everyone. 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 in the published studies. The aim of this study was to investigate Kerman nursing 
students' attitudes toward virtual learning.

Method: This study is descriptive study of 114 undergraduate and postgraduate students 
of Kerman Nursing and Midwifery College were selected by census method in 2009.  
Data collected from the questionnaire: 1. Demographic information 2. A researcher-made 
questionnaire of attitude toward   virtual learning and analyzed by SPSS software )ver=17( at 
the significant level of p≤0.05 using descriptive statistics and analytic statistics (independent 
t test, ANOVA, Pearson correlation(.

Results: The average age of students participating in the study was 22/29± 4/2 and  the 
mean scores of students attitude was 3/2 ± 0/4.  % 85 of students had a positive attitude 
towards Virtual Learning. In demographic variables, only age has related negatively with 
nursing attitude. The older students had more negative attitude to virtual learning )P = 0/018 
and r = - 0/22(

Conclusion: Although in our country, virtual learning is a new concept but in general, 
students' attitudes to Virtual Learning were positive and were interested to work in a virtual 
environment so we can say that Virtual Learning can be associated with official acceptance 
among students and universities.

 Keywords: virtual education, Attitude, Nursing, learning.
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