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ABSTRACT

Background & aim: With the emergence of the Covid-19 disease and its effects, education shifted to
distance and virtual education. Discovering students' satisfaction toward virtual education helps
educational planners achieve more effective virtual education. On the other hand, students' academic
performance is one of the criteria for the efficiency of the educational system, and poor academic
performance results in wasting time, cost, and resources of educational centers. Therefore, this study
aimed to determine Satisfaction rate with Virtual Education Programs during COVID-19 Pandemic
and Its Relationship with Their Academic Performance among nursing students
Methods: This descriptive Correlational study was conducted in Urmia nursing and midwifery school
in 2020-2021. Two hundred twenty-three nursing students in the 2nd -7th semesters were enrolled in the
study through a census sampling. The data were collected by using of demographic characteristics
form; the students' satisfaction and the students' Academic Performance Questionnaire. The collected
data were analyzed using SPSS software (version22). Descriptive (absolute frequency, mean, standard
deviation, and frequency distribution percentage) and analytical (Kolmogorov-Smirnov, Spearman
correlation coefficient, Pearson correlation coefficient, Phi and Cramer's V correlation coefficient,
linear regression, and Mann-Whitney) statistics were used to analyze the data.
Results: The mean scores of students' satisfaction and academic performance were 149.65±16.21 and
74.35±22.94, respectively. Therefore, the students' satisfaction and academic performance were
moderate (73.1%) and good (64.6%), respectively. The result showed that, there was a significant
positive relationship between the students' satisfaction level and their academic performance (p<0.05,
r=0.19), so that students' satisfaction level was a predictor of their academic performance (p=0.001).
Conclusion: Undergraduate nursing students had moderate satisfaction levels and high academic
performance in online educational courses. The students' satisfaction level was positive, and it is a
significant predictor of their academic performance. Thus, university officials were recommended to
increase students' academic performance by gaining their satisfaction through improving conditions
and eliminating the students existing problems in order to benefit from virtual education and face-to-
face training in combination.
Keywords: COVID-19 Pandemi, Satisfaction, Academic Performance, Nursing Student, Virtual
Education
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و 19- هاي آموزش مجازي در پاندمی کوویدبرنامهاز میزان رضایتمندي
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چکیده
حرکت کرد.يو مجازيحضورریغآموزشآن، آموزش به سمتراتیو تاث19-دیکوويماریببا ورود:زمینه و هدف

کنـد تـا بـه آمـوزش مجـازي      ریزان آموزشـی کمـک مـی   درك رضایت دانشجویان نسبت به آموزش مجازي، به برنامه
بـوده و کـاهش آن   ینظام آموزشـ ییکارآيهااز مالكیکیانیدانشجویلیعملکرد تحصموثرتري دست یابند. از سویی

میـزان رضـایتمندي دانشـجویان    نییمطالعه تعنی. لذا هدف از اشودی میو منابع مراکز آموزشنهیزمان، هزباعث اتالف
.بودآنان یلیعملکرد تحصآن با ارتباط و19-هاي آموزش مجازي در پاندمی کوویدبرگزاري برنامهازپرستاري 

در دانشکده پرستاري و مامـایی ارومیـه انجـام    1399-1400ی در سال تحصیلی همبستگ-این مطالعه توصیفیروش کار:
بـا اسـتفاده از فـرم    هـا از طریق سرشماري وارد مطالعه شـدند. داده 7تا 2دانشجوي پرستاري ترم هاي 223شد. تعداد 

ـ گردآوري جمـع انیدانشـجو و عملکـرد تحصـیلی  پرسشـنامه هـاي رضـایت   مشخصات جمعیـت شـناختی و   ي هـا ادهد.دی
هـاي هـا از آمار بـراي توصـیف داده  قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مورد SPSS-22شده با استفاده از نرم افزارآوريجمع
ـ ی(فراوانی مطلق، میانگین، انحراف معیار و درصد توزیـع فراوانـی) و تحل  یفیتوص ضـریب  اسـمیرنوف،  -کولمـوگروف (یل

) استفاده شد.یتنیو-نمو کرامر، رگرسیون خطی و ریب همبستگی فیضپیرسون، ضریب همبستگی ،همبستگی اسپیرمن
بـود.  35/74±94/22و 65/149±21/16میانگین میزان رضایتمندي و عملکرد تحصـیلی دانشـجویان بـه ترتیـب    ها:یافته

ارزیـابی شـد.   ، بسیار خوب%)6/64(در حد متوسط و عملکرد تحصیلی آنها %)1/73(همچنین رضایتمندي اکثر دانشجویان 
و )=193/0rو >05/0p(داري داشـته نتایج نشان داد که رضایتمندي با عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان رابطـه مثبـت معنـا      

).=001/0p(کننده آن بود بینیپیش
و شـتند دايدر آمـوزش مجـاز  یخـوب اریبسـ یلیرضایتمندي متوسط و عملکرد تحصيپرستارانیدانشجونتیجه گیري:

شـنهاد یپیدانشـگاه نمسـئولی بـه  لـذا،  . بـود آنـان یلیکننده مثبت و معنادار عملکرد تحصـ ینیبشیپ،انیجودانشتیرضا
ـ را از طرانیشـجو دانیلیو رفع مشکالت موجود، عملکرد تحصشرایط بهبود يدر راستايزیربا برنامهشودیم کسـب  قی

.استفاده شودیبیو به صورت ترکيدر کنار آموزش حضوريدهند تا از آموزش مجازشیآنان افزاتیرضا
ی، دانشجوي پرستاري، آموزش مجازي، رضایتمندي، عملکرد تحصیل19-کوویدپاندمی:يکلیدي هاواژه
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مقدمه
بیماري ناشی از ویروس کرونا از شهر ووهان چین در 

، 2020. در اواسط ماه مـارس  )1(آغاز شد 2019سال 
ــانی  ــت جه ــازمان بهداش ــد 1س ــاري کووی را 19-بیم

کنون این بیماري تا.)2(عنوان یک پاندمی اعالم کرد به
موجب مرگ هزاران نفر در سرتاسر دنیا شده اسـت 

. این پاندمی در کنار عواقب اقتصـادي زیـاد، تـاثیر    )3(
، بطوري که با )4(چشمگیري بر آموزش جهانی داشت 

ــه توصــیه هــاي مرکــز کنتــرل و پیشــگیري از توجــه ب
هاي حضوري و مـدل سـنتی   ها براي لغو کالسبیماري

ــره   ــه چه ــره ب ــورد )5(آمــوزش چه ــود در م ، الزم ب
آمــــوزش پرســــتاران آینــــده چگــــونگی ادامــــه

و زمان آن رسیده )6(هایی صورت بگیرد گیريتصمیم
هــاي چهــره بــه چهــره بــه ســمت سکــه از کــالبــود 
هـاي غیرحضـوري و آمـوزش مجـازي حرکـت      کالس
آموزش مجازي، آموزشی است کـه در آن  .)7(شود 

از فناوري الکترونیکی بـراي ارائـه، پشـتیبانی و تقویـت     
یــادگیري و آمــوزش اســتفاده شــده و بــا بکــارگیري  
محتواي آنالیـن ارائـه شـده، ارتبـاط بـین فراگیـران و       

. سـه دلیـل مهـم بــراي    )8(شـود  مـی ان فـراهم معلمـ 
ــه ــکی در دوران   دارادام ــوم پزش ــوزش عل ــودن آم ب

وجود داشت؛ اول اینکـه، یـادگیري   19-پاندمی کووید
شـود؛ بـه   پزشکی به صورت یک فرآیند تلقی میعلوم 

این معنا که دانشجو قبل از شروع مرحله بعـدي بایـد   
ذارد و دانشـجویی کـه   یک مرحله مهم را پشت سر بگ

هر بخش از تحصیل را از دست دهد بعـداً بـه سـختی    
هـاي  تواند آن را جبران کند. دوم، اگر کـارآموزي می

بالینی براي دانشجویان فعلی به تعویـق بیافتـد، تـراکم    
دانشجویان در محیط بالینی افزایش یافتـه و یـادگیري   

بـودن  اردکند. سوم، با احتمال ادامـه بالینی را مختل می
گیري، ممکن بود سیستم بهداشتی درمانی بـا  این همه

هاي بهداشتی مواجه شود کـه  کمبود کارکنان مراقبت
توانسـتند در انجـام   میدر چنین شرایطی، دانشجویان

1 World Health Organization (WHO)

کننـده باشـند   هاي مراقبت از بیمار کمکبرخی از جنبه
)9(.

زي شامل دسترسی بـه یـادگیري   مزایاي آموزش مجا
بدون محدودیت زمانی و مکانی براي جمعیت بیشـتر،  

گــذاري دانــش خــود بــا ســایر دانشــجویان و اشــتراك
باشد پذیري بیشتر دانشجویان میمتخصصان و انعطاف

. با این حال عدم انگیزه، عدم تعامل فیزیکـی )1،10،11(
ـ جو بـا م دانش م، انـزواي اجتمـاعی و عـدم دریافـت     عل

ــرف   ــوري از ط ــازخورد ف ــمب ــده معل ــب عم ، از معای
. همچنین به )10(آموزش مجازي نام برده شده است 

هاي ناکافی و عـدم  هاي فنی ضعیف، زیرساختمهارت
هاي استراتژیکی به عنوان موانع آموزش وجود برنامه

دانشـگاهی  . بنـابراین )9(توان اشـاره کـرد   میمجازي
ها و تامین نیازهاي موفق است که بدنبال رشد توانایی

ــزایش   ــازي و اف ــوزش مج ــه آم ــجویان در زمین دانش
.)12(میزان رضایتمندي آنان باشد 

بـا کـامپیوتر،   عوامل متعددي ماننـد تجربـه، آشـنایی   
هاي آموزش مجـازي،  فناوري مورد استفاده در دوره

نحــوه آمــوزش مناســب، میــزان حمایــت دریــافتی و 
تواننــد روي رضــایت از مــیي برنامــهرانعطــاف پــذی

ــاثیر  ــذار باشــند آمــوزش مجــازي ت ــار )13(گ . در کن
ز نوع آمـوزش  آموزش مجازي، رضایت دانشجویان ا

هـا  و درك رضـایتمندي آن )14(دریافتی مهـم بـوده   
براي بهبود یـادگیري و بـه حـداکثر رسـاندن اهـداف      

ــابی )15(هــاي آموزشــی، ضــروري اســت  دوره . ارزی
هاي آموزشی مجازي بـه  دانشجویان از برنامهرضایت 

هاي دهد تا برنامهموسسات آموزشی این امکان را می
ه هــاي بهبــود و توســعخــود را مــوثرتر اجــرا و زمینــه

رضـایت از  . )10،16(آموزش مجازي را شناسایی کنند 
تحصـیلی  تحصیل از جمله عواملی است که در وضعیت

و بررسی میزان رضـایت  )17(دانشجویان نقش داشته 
تـوان شاخصـی بـراي بهبـود عملکـرد      میاز تحصیل را

.)12(تحصیلی دانشجویان استفاده کرد 
عملکرد تحصیلی شامل توانـایی دانشـجویان در انجـام    

حفظ . )18(باشد میتکالیف تعیین شده از طرف اساتید
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ــت    ــوان موفقی ــه عن ــجویان ب ــیلی دانش ــرد تحص عملک
. )19(شــود موسســات آمــوزش عــالی محســوب مــی

عوامل متعددي از قبیل عملکرد تحصـیلی قبلـی، سـن،    
جنسیت، قومیت، روند تحصیلی کنونی، ساعات مطالعه 

هـاي اجتمـاعی اقتصـادي    روزانه، محل اقامت و زمینـه 
د تحصـیلی  تواند روي عملکـر والدین یا سرپرستان می
). برخی از موانـع عملکـرد   8،9دانشجویان موثر باشد (

ســتاري عبارتســت از: تحصــیلی خــوب دانشــجویان پر
تکالیف بیش از حد دانشجویان، کمبود امکانـات، تـامین   
ناکافی نیازهاي اساسی توسط والدین و درك نامناسب 

.)18(دانشجویان 
توانـد تحـت تـاثیر    از آنجا که یـادگیري دانشـجو مـی   

ن نقطه نظـر دانشـجو   گرفترضایت وي باشد، در نظر
؛ )20(آموزش و یادگیري مهـم اسـت   در مورد شیوه

توان گفت انجام آمـوزش مجـازي بـدون در    پس می
ــر ــرفتن دیــ نظ ــبت بــه آن   گ ــجویان نس دگاه دانش
اي هـاي مطالعـه  . از طرفی یافته)21(پذیر نیست امکان

ــی     ــایت آموزش ــتن رض ــه نداش ــت ک ــان داده اس نش
تواند باعث کاهش انگیزه و در نهایت تالش کـم در  می

. بـا توجـه بـه اینکـه     )22(هـاي تحصـیلی شـود    فعالیـت 
رضایت از تحصیل و عملکرد تحصـیلی دانشـجویان، دو   
موضوع بسـیار مهـم و اساسـی در رشـته پرسـتاري و      

باشد و چـون بـراي اولـین    کیفیت خدمات مراقبتی می
آموزشی دانشگاه به صورت کـامالً مجـازي   ه بار برنام

هـاي جدیـدي روبـرو    ها با چـالش برگزار شد، دانشگاه
ــایج متناقضــی از رضــایت دانشــجویان در شــدند و نت

-23(مورد آموزش مجازي گـزارش گردیـده اسـت   
بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میـزان  . )25

هاي آمـوزش مجـازي   رضایتمندي از برگزاري برنامه
و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی 19-در پاندمی کووید

شجویان پرستاري دانشکده پرسـتاري و مامـایی   در دان
.فتارومیه انجام گر

روش کار
همبستگی بود که -حاضر یک پژوهش توصیفیمطالعه

روي تمامی دانشـجویان کارشناسـی پرسـتاري کـه در     
پرسـتاري و  ه در دانشـکد 1399-1400سال تحصـیلی  

مامایی ارومیه مشغول به تحصیل بودند، انجام شـد. از  
ــین  ــداد  240ب ــتاري، تع ــجوي پرس ــه 17دانش ــر ک نف

معیارهاي ورود به مطالعه را نداشتند، از مطالعه خارج 
شدند. معیارهاي ورود به مطالعه شـامل: تحصـیل در   

پرستاري، گذراندن حداقل یک نیمسال 7تا 2ترم هاي 
تحصــیلی بــه صــورت آمــوزش مجــازي و تمایــل بــه  

هـا در  هآوري دادشرکت در مطالعه بودند. ابزار جمع
این مطالعه شامل فرم اطالعـات دموگرافیـک (جـنس،    
سن، ترم تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، معدل 
ترم گذشته، سابقه کار، میزان مطالعـه در شـبانه روز،   
محل اسکان و وضعیت مکفی بودن درآمـد خـانواده)،   
پرسشنامه سنجش رضایتمندي دانشـجویان از برنامـه   

پرسشـنامه اسـتاندارد   اسـدي و آموزش مجـازي بنـی  
عملکرد تحصیلی درتاج بـود. پرسشـنامه رضـایتمندي    

-دانشجویان از برنامه آمـوزش مجـازي توسـط بنـی    
سـوال  30و شامل )26(اسدي و همکاران ساخته شده 

سوال)، دانشگاه 3سوال)، دانشجو (3بخش استاد (9در 
سـوال)،  5سوال)، سیستم یا سایت (3سوال)، دوره (3(

سـوال)، عوامـل   6سـوال)، محتـوا (  2عوامل محیطـی ( 
سـوال) 3سـوال) و عوامـل آموزشـی (   2تکنولوژیکی (

لیکـرت بـه   ايدرجـه 5هـا بـا مقیـاس    باشد. پاسـخ می
یلی کم، کم، متوسط، زیـاد و خیلـی زیـاد بـه     صورت خ

شــود. طیــف نمــره مــیدهــینمــره5تــا 1ترتیــب از 
3اسـت کـه در   150تـا  30رضایتمندي دانشجویان از 

) و زیـاد  110-71()، متوسط70-30رضایت کم (ه طبق
شود. روایـی پرسشـنامه بـا    میبندي) طبقه111-150(

ید و استفاده از روش صوري و محتـوایی توسـط اسـات   
متخصصان این حوزه مورد بررسـی قـرار گرفتـه و از    
روایی مطلوب برخوردار بود. جهت تعیـین پایـایی ایـن    

ونباخ اسـتفاده شـده کـه    پرسشنامه از روش آلفاي کر
ــوب آن نتیجــه نشــان ــایی مطل ــده پای ــد مــیدهن باش
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)70/0α= ()26(    در این مطالعه نیز پایـایی بـا ضـریب .
به دست آمد.91/0آلفاي کرونباخ محاسبه و 

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی درتاج، اقتباسـی  
عملکرد تحصیلی ه در حوز1هاي فام و تیلوراز پژوهش

ایران توسط درتاج، بومی سـازي  ه است که براي جامع
ــامل  ــ48شــــده و شــ ــهســ ــنج حیطــ ي وال در پــ

ـ  18پنداري (خودکارآمد 13اثیرات هیجـانی ( سـوال)، ت
3سوال)، فقدان کنتـرل پیامـد (  5ریزي (سوال)، برنامه

باشد. این پرسشنامه بـا  میسوال)5سوال) و انگیزش (
لیکرت به صـورت هـیچ، خیلـی کـم،     ايدرجه5مقیاس 

دهـی رهنمـ 5تـا  1کم، زیاد، خیلی زیـاد بـه ترتیـب از    
شود. طیف نمرات عملکرد تحصیلی دانشـجویان از  می
)، 112-48است که در سـه سـطح ضـعیف (   240تا 48

) 176) و بســـیار خـــوب (بـــاالي 176-113متوســـط (
براي تعیـین  1383شود. درتاج در سال میبنديطبقه

ــا    ــوایی و س ــی محت ــزار از دو روش روای ــی اب زه روای
یـی مطلـوب   دهنده روااستفاده کرد که نتایج آن نشان

باشـد. میـزان پایـایی پرسشـنامه نیـز از      میپرسشنامه
گـزارش شـده اسـت    =74/0αطریق آلفاي کرونبـاخ  

. همچنین براي مشخص نمودن پایایی پرسشنامه، )27(
از ضــریب آلفــاي 1392کیــوانی در ســال ه در مطالعــ

در ایـن  .)84/0α= ()28کرونباخ اسـتفاده شـده بـود (   
مطالعه نیـز پایـایی ابـزار بـا ضـریب آلفـاي کرونبـاخ        

به دست آمد.84/0محاسبه و 
ــردآوري داده ــه    روش گ ــود ک ــب ب ــدین ترتی ــا ب ه

ــالق،     ــه اخ ــوز از کمیت ــب مج ــس از کس ــگر پ پژوهش
را با دانشکده پرستاري بعمل آورد هاي الزمهماهنگی

هاي واجد شرایط، لیست اسامی و و پس از تعیین نمونه
اره تماس مشارکت کنندگان از آموزش دانشـکده  شم

اخذ شد. سپس از طریق بسـتر اینترنتـی و نـرم افـزار     
مطالعــه، اطالعــات الزم در مــورد اهــداف2واتــس اَپ

بـودن اطالعـات شخصـی و    اهمیت آن و نیز محرمانـه 

1 Pham & Taylor
2 What’s app

به دانشجویان داده شد و رضایت هاي پرسشنامهپاسخ
د. بنابر شـرایط  ها از طریق گفتگوي آنالین جلب شآن

ــی از ــود ناش ــهموج ــد هم ــاري کووی ــري بیم ، 19-گی
ها بـه صـورت الکترونیکـی از طریـق سـایت      پرسشنامه

Porsline.ir.در دسترس دانشجویان قرار داده شد
آوري و ها در طول یک مـاه از دانشـجویان جمـع   داده

هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزارلیل آنــــزیه و تحــــتج
SPSS-22ــام گ ــال    رانج ــع نرم ــعیت توزی ــد. وض دی

هــاي عملکــرد تحصــیلی و رضــایتمندي از طریــق داده
اسمیرنوف بررسی شـد. بـراي   -آزمون کولموگروف

ــیف داده ــا اتوصـ ــانگین،   هـ ــق، میـ ــی مطلـ ز فراوانـ
معیار و درصد توزیع فراوانی اسـتفاده شـد. از   انحراف

ضریب همبستگی پیرسون و اسـپیرمن بـراي بررسـی    
هـاي  حصیلی، رضایتمندي و متغیرارتباط بین عملکرد ت

کمی (سن، معدل تـرم گذشـته و سـاعات مطالعـه در     
شبانه روز)، از ضـریب همبسـتگی فـی و کرامـر بـراي      
بررسی ارتباط بین عملکرد تحصیلی و رضـایتمندي بـا   

هـاي کیفـی (جنسـیت، وضـعیت تاهـل، وضـعیت       متغیر
شغلی، سابقه شغلی، محل اسکان و وضعیت درآمد)، از 

بـراي تعیـین نقـش رضـایتمندي در     خطـی  رگرسیون
ویتنـی  -بینی عملکرد تحصـیلی و از آزمـون مـن   پیش

براي سنجش اختالف نمرات عملکرد تحصیلی و نمرات 
05/0رضایتمندي به تفکیک جنسیت با سطح معناداري 

استفاده شد.

یافته ها
هــاي نفــر پرسشــنامه223دانشــجو، 240از مجمــوع 

مـورد بـدلیل عـدم    17د و توزیع شده را تکمیل کردن
تمایل به تکمیل پرسشـنامه، از مطالعـه خـارج شـدند.     

13/22±46/2نتایج نشان داد میانگین سنی دانشجویان 
بودنـد.  %)3/93%) و مجرد (1/51بود که اکثراً مونث (

%) و فاقد شغل 5/65کنندگان خوابگاهی (بیشتر شرکت
%) بوده و وضعیت درآمـد خـود را کـافی    9/87خاص (

).1) ذکر کردند (جدول 4/79%(
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ها با عملکرد تحصیلی و رضایتمنديهمبستگی آنمشخصات دموگرافیک کیفی دانشجویان پرستاري و.1جدول 

تعداد (درصد)گروهمتغیر
رضایتمنديعملکرد تحصیلی

pضریب فی و کرامرpضریب فی و کرامر

109301/0562/0788/0533/0)9/48(مذکرجنس 114)1/51(مونث

208773/0502/0142/0622/0)3/93(مجردوضعیت تاهل 15)7/6(متاهل

196191/0579/0182/0614/0)9/87(بدون شغلشغل
27)1/12(شاغل

سابقه شغلی

185)83(بدون سابقه

191/012/1436/0153/1
15)7/6(کمتر از یک سال

7)1/3(ر از دو سالکمت
4)8/1(کمتر از سه سال
12)4/5(بیشتر از سه سال

محل اسکان
77)5/34(بومی

804/0497/0466/0575/0 146)5/65(خوابگاهی
میزان درآمد 

خانواده
177430/0545/0614/0557/0)4/79(کافی 46)6/20(ناکافی

هــا از آزمــون  توزیــع دادهجهــت بررســی نحــوه   
نشان داد اسمیرنوف استفاده شد. نتایج-کولموگروف

ــتند      ــال نداش ــع نرم ــایتمندي، توزی ــرات رض ــه نم ک
)05/0p<   ولی نمرات عملکرد تحصـیلی داراي توزیـع ،(

همچنـین در بررسـی نحـوه    ).˃05/0pنرمال بودند (
ها به تفکیک ترم تحصیلی دانشجویان، نتایج توزیع داده

ــع -کولمــوگروفآزمــون ــاکی از توزی اســمیرنوف ح
، 3هـاي  نرمال نمرات رضایتمندي دانشجویان در تـرم 

، 3، 2هـاي  و نمرات عملکرد تحصیلی در تـرم 6و 5، 4
منـدي در  )؛ ولی نمرات رضایت˃05/0pبود (7و 6، 4

از 5و نمرات عملکرد تحصیلی در تـرم  7و 2هاي ترم
).>05/0pتوزیع نرمال برخوردار نبودند (

نتــایج حاصــل از بررســی میــزان عملکــرد تحصــیلی و 
رضایتمندي دانشجویان نشان داد که میـانگین نمـرات   

و میـانگین نمـرات   65/149±21/16عملکرد تحصـیلی  
بــود. اکثــر مشــارکت   35/74±94/22رضــایتمندي 

%) و 6/64کننــدگان عملکــرد تحصــیلی بســیار خــوب ( 
).2) داشتند (جدول%1/73رضایتمندي متوسط (

. سطوح و میزان عملکرد تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان 2جدول 
پرستاري

تعداد سطحمتغیر
(درصد)

میانگین کل 
(انحراف معیار)

عملکرد
تحصیلی

65/149-ضعیف
)21/16( 79)4/35(متوسط

144)6/64(بسیار خوب

رضایتمندي
3835/74)17(کم

)94/22( 163)1/73(متوسط
22)9/9(زیاد

ــت بررســی ارتبــاط میــزان عملکــرد تحصــیلی       جه
دانشجویان و میزان رضایتمندي آنان، به صورت کلـی  

هـاي آمـاري   هاي تحصیلی، از آزمـون و به تفکیک ترم
پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتـایج مطالعـه نشـان    
ــین میــزان عملکــرد تحصــیلی و رضــایتمندي      داد ب

هاي تحصیلی ارتباط معنـادار  امی ترمدانشجویان در تم
). همچنـین  =19/0rو >05/0pو مثبتی وجود داشـت ( 
معنــادار بــود  5و 3، 2هــاي ایــن ارتبــاط در تــرم  

)05/0p<     ا ارتباط معنـاداري بـین میـزان عملکـرد؛ ام(
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).3) (جدول ˃05/0pوجود نداشت (7و 6، 4هـاي  تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان در ترم

هاي تحصیلی. ارتباط عملکرد تحصیلی و رضایتمندي در تمام دانشجویان و به تفکیک ترم3جدول 
7ترم 6ترم 5ترم 4ترم 3ترم 2ترم تمام دانشجویانمتغیر
223484137373327تعداد

همبستگی عملکرد تحصیلی 
منديو رضایت

r**193/0**346/0*471/0*117/0**361/0*070/0-**101/0

p004/0016/0002/0490/0028/0697/0615/0
** ضریب همبستگی اسپیرمن* ضریب همبستگی پیرسون

ــت بررســی ارتبــاط میــزان عملکــرد تحصــیلی       جه
دانشجویان و میزان رضایتمندي بـا سـن، معـدل تـرم     
گذشــته و ســاعات مطالعــه در شــبانه روز از ضــرایب 

هـا  شـد. یافتـه  همبستگی پیرسون و اسپیرمن اسـتفاده  
داد بین میزان عملکرد تحصیلی و ساعات مطالعه نشان

ــبانه روز ( ــزان =459/0rو >05/0pدر شـــ ) و میـــ

>05/0pرضایتمندي و ساعات مطالعه در شـبانه روز ( 
) رابطه معنادار و مثبتی وجـود داشـت. در   =022/0rو 

داري بین میزان عملکرد تحصـیلی  حالی که ارتباط معنا
دانشجویان با متغیرهـاي سـن و معـدل    و رضایتمندي

).4) (جدول ˃05/0pترم گذشته مشاهده نشد (

ها با میزان عملکرد تحصیلی و رضایتمندي. مشخصات دموگرافیک کمی دانشجویان پرستاري و همبستگی آن4جدول 

میانگین کل تعدادمتغیر
(انحراف معیار)

رضایتمنديعملکرد تحصیلی
pیرسونپضریب همبستگیpاسپیرمنضریب همبستگی

13/22895/0009/0246/0078/0) 46/2(223سن
- 86/1612/0167/0292/0071/0) 18/1(223معدل ترم گذشته

37/30001/0459/0022/0154/0) 27/2(223ساعات مطالعه در شبانه روز

رضـایتمندي  جهت بررسی رابطه عملکـرد تحصـیلی و  
با جنسیت، وضعیت تاهـل، وضـعیت شـغلی،    دانشجویان

سابقه شغلی، محل اسکان و وضعیت درآمد از ضـریب  
همبستگی فی و کرامر استفاده شد. نتایج نشان داد بین 
عملکرد تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان با جنسـیت،  
وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، سابقه شغلی، محل اسکان 

ود نداشــت داري وجـ معنــاو وضـعیت درآمــد ارتبـاط  
)05/0p˃( جدول)1.(

کـه رضـایت دانشـجویان بـه طـور      ها نشـان داد یافته
کنـد  مـی بینـی توجهی، عملکرد دانشجویان را پیشقابل

)001/0p=(  داد کــه رضــایت. مـدل رگرســیون نشـان
4بینــی حــدود دانشــجویان پرســتاري، قــادر بــه پــیش

ــجویان    ــیلی دانش ــرد تحص ــانس عملک ــد از واری درص
با توجه به بتاي میزان رضایت دانشجویان، بـا  باشد. می

ــایت    ــره رض ــتاندارد در نم ــراف اس ــک انح ــزایش ی اف
درصــد 22دانشــجویان، نمــره عملکــرد دانشــجویان، 

).5(جدول یابدمیافزایش

. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق رضایتمندي دانشجویان پرستاري5جدول 
p t β معیارانحراف B متغیر پیش بین
000/0 283/38 - 602/3 880/137 عدد ثابت
001/0 450/3 227/0 046/0 160/0 رضایتمندي دانشجویان پرستاري

)= Rضریب همبستگی چند گانه (
227/0

)= R2ضریب تعیین (
051/0

) =ADJ.R2ضریب تعیین تعدیل شده (
047/0
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ف میـانگین  وینتی بـراي سـنجش اخـتال   -از آزمون من
نمرات عملکرد تحصیلی و رضایتمندي در بین زنـان و  

داري بـه دسـت آمـده    معنامردان استفاده شد. سطح

ــیلی      ــرد تحص ــردان عملک ــان و م ــه زن ــان داد ک نش
)101/0p= 64/1و-Z=) 784/0) و رضــایتمنديp= و

274/0-Z=( جدول) 6یکسانی داشتند.(

رات رضایتمندي و عملکرد تحصیلی به تفکیک جنسیت. اختالف میانگین نمرات بین نم6جدول 
p* Z U هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد جنسیت متغیر

784/0 274/0- 50/6027 50/12284 70/112 109 مذکر 50/12468رضایتمندي 34/110 114 مونث

101/0 639/1- 00/5424 00/11419 76/104 109 مذکر 00/13557عملکرد تحصیلی 92/118 114 مونث
ویتنی- * من

بحث
درصـــد6/64نتـــایج ایـــن مطالعـــه نشـــان داد کـــه 

کننــدگان عملکــرد تحصـیلی بســیار خــوب و  مشـارکت 
ــد4/35 ــته و   درص ــط داش ــیلی متوس ــرد تحص عملک

کدام عملکرد تحصیلی ضعیف را گزارش ننمودند. هیچ
سـال  در1نتایج مطالعه حاضـر بـا نتـایج مطالعـه تـاس     

دانشـجویان را  درصـد 92، که عملکرد تحصیلی 2021
، در یـک  )29(دبـو کردهگزارشکننده و به باال راضی

راستا بود. سطح باالي عملکرد تحصیلی احتماالً به دلیل 
تغییر محـیط تحصـیلی بـه محیطـی راحـت و در کنـار       

ــ ــانواده و بـ ــافی و  دورهخـ ــی اضـ ــات منفـ از هیجانـ
پــذیري مکــانی و زمــانی در آمــوزش باشــد.انعطــاف

ــدمی کوویــد2اودوکــادو طــی 19-و همکــاران در پان
درصـد 37حصـیلی  خـود دریافتنـد عملکـرد ت   ه مطالع

50دانشجویان پرستاري در آموزش مجازي ضعیف و 
ایـن  . )30(قـرار داشـتند   در وضـعیت متوسـط  درصد

باشـد کـه   میهاي مطالعه حاضرنتیجه متفاوت از یافته
هـاي  تـوان بـه تعـداد نمونـه    مـی از دالیل این تنـاقض 

پژوهشی کمتر و انجام مطالعه فقـط روي دانشـجویان   
در مطالعه اودوکادو اشـاره کـرد. همچنـین    دومسال 

هاي آموزش مجـازي مـورد   تفاوت موجود در سامانه
آموزشـی در دو  ریکولـوم کاستفاده توسط دانشگاه و

1 Tus
2 Oducado

مطالعه، ممکن است عامـل عـدم همخـوانی مطالعـات     
باشد.

پـــژوهش نشـــان داد کـــه بیشـــتر    هـــايیافتـــه
زي، رضـایت  هـاي مجـا  کنندگان از آمـوزش مشارکت

اي که طی در مطالعهو همکاران 3متوسط داشتند. الیوا
انجام دادند، سطح رضـایت  19-دوران پاندمی کووید

ش غیرحضـــوري را متوســـط دانشـــجویان از آمـــوز
در مطالعـات فارسـی و   .)31(%) گزارش کردند 8/76(

ــاران ــزان 4و رویزگـــراو،همکـ ــاران نیـــز میـ و همکـ
رضایتمندي از آموزش مجازي در حـد متوسـط بـود    

) که با نتایج مطالعـه حاضـر همخـوانی دارنـد.     33،32(
دلیــل احتمــالی ایــن همخــوانی ممکــن اســت تغییــرات 

در تمامی مطالعـات  19-ناگهانی بدنبال پاندمی کووید
هاي مجازي نشجویان به آموزشفوق، نگرش منفی دا

، ترجیح آموزش حضوري دانشـجویان نسـبت   )34،35(
مشکالت موجود در سیسـتم  ،)36(به آموزش مجازي 

ــه آمــوزش حضــوري در   ــاز ب آمــوزش مجــازي و نی
. )37(هاي عملی واحدهاي رشته پرسـتاري باشـد   جنبه

طالعه خود بـا عنـوان رضـایت    در مهمکاران ابراهیم و 
دانشجویان و موانع موجود در آموزش الکترونیکی در 

درصد4/93بین دانشجویان پرستاري نشان دادند که 
دانشجویان، رضایت باالیی از آموزش مجازي داشـتند  

هـاي رضـایتمندي مطالعـه حاضـر بـا نتـایج       یافته. )38(

3 Elewa
4 Ruiz-Grao
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در یک راستا نبود. این عدم همکارانمطالعه ابراهیم و 
همخوانی ممکن است بدین دلیل باشد که در مطالعـه  

رضایتمندي دانشجویان فقط در دو همکارانابراهیم و 
سطح ضعیف و خوب تقسیم بندي شده بود. همچنـین  

راي آمـوزش مجـازي   دسترسی بهتر به امکانات الزم ب
از عوامــل احتمــالی ایــن نــاهمخوانی باشــد. از طرفــی 

19-گیري کوویدشرایط و تغییرات ناگهانی بدنبال همه
در این مطالعه وجود نداشته است.

ــه ــین رضــایتمندي  یافت ــا نشــان داد ب ــه م هــاي مطالع
دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشـجویان همبسـتگی   

مطالعـات شـکورنیا و   داري وجود داشـت. معنامثبت و 
نیــز ارتبــاط مســتقیم و ادراکــی و همکــاران، همکــاران

معنادار را بین عملکرد تحصیلی و رضایتمندي گزارش 
. به عقیده محققان وجـود ایـن ارتبـاط    )12،17(کردند 

شـود  مـی رفـه طودايموجب ایجاد یک زنجیره دایره
ان با افزایش تالش خود بـه سـمت کسـب    که دانشجوی

کنند. با ها و عملکرد تحصیلی بهتر حرکت میدستاورد
هـا،  افزایش عملکرد تحصیلی و افزوده شدن دستاورد

یابـد. رضـایت در   مـی رضایت تحصیلی در فرد بهبـود 
کنار عملکـرد تحصـیلی بهتـر موجـب ایجـاد شـرایطی       

شــود کــه تــالش را بــه مراتــب در فــرد افــزایش مــی
در ايدر مطالعـه همکـاران دهد. از طرفی خـان و  می

کشور پاکستان با عنوان رابطه رضـایتمندي و عملکـرد   
ــه   ــود رابط ــدم وج ــوزش راه دور، ع ــیلی در آم تحص

ــا ــه  معن ــا مطالع ــه ب ــد ک حاضــردار را گــزارش نمودن
. از دالیـــل احتمـــالی ایـــن )23(همخـــوانی نداشـــت 

و 19-تــوان بـه نبــود بحـران کوویــد  مـی نـاهمخوانی 
تغییرات ناگهـانی در نحـوه آمـوزش، متفـاوت بـودن      

هاي فرهنگی، دسترسی به جامعه مورد بررسی، تفاوت
امکانــات الزم بــراي آمــوزش از راه دور و کیفیــت    

متفاوت تدریس بین دو مطالعه اشاره کرد. 
بــین رضــایتمندي دانشــجویان و اســاس نتــایج، مــابــر

همبسـتگی  5و 3، 2هاي عملکرد تحصیلی آنان در ترم
6، 4هـاي  داري وجود داشت؛ ولی در ترممعنامثبت و 

ــون،  7و  ــود. در مــرور مت ــادار نب ــن همبســتگی معن ای

مشابه که ارتباط بین رضایتمندي دانشجویان ايمطالعه
ــ  رم و عملکــرد تحصــیلی را بطــور مجــزا و تــرم بــه ت
هاي بررسی کرده باشد، یافت نشد. این تفاوت در ترم

مجزا ممکن است بدلیل یکسـان نبـودن نحـوه تهیـه و     
گذاري بارگذاري محتواي آموزشی، کیفیت مطالب بار

، تفاوت میزان دشواري دروس در هر تـرم  )39(شده 
و کیفیت سرعت اینترنت دانشجویان باشد. 

هاي مطالعـه حاضـر نشـان داد عملکـرد     از سویی یافته
تحصیلی دانشجویان در دوره تحصیلی مجازي توسـط  

ینـی بـود. نتـایج    میزان رضایتمندي آنان قابـل پـیش ب  
کننـده ایـن بـود کـه     و همکـاران بیـان  1مطالعه چـویی 

هـا توانـایی   در تمامی موقعیترضایتمندي دانشجویان
کنندگی نتایج یادگیري را ندارد و در برخی از بینیپیش

تواند نتایج یادگیري را پیش سناریوها، رضایتمندي نمی
اد هـاي مطالعـه آنهـا نشـان د    بینی کند. از طرفی یافته

هـاي پایـانی و دانشـجویان    رضایت دانشجویان در سال
کننـدگی  بینـی ح باال به میزان بیشتري قدرت پـیش سط

الزم به ذکر است که پژوهش حاضـر نشـان داد   دارد.
بــه میــزان کمــی عملکــرد تحصــیلی کــه رضــایتمندي

بینی کرده بـود. ایـن مقـدار پـایین     دانشجویان را پیش
هاي دیگري نیـز نقـش   راین است که متغیدهندهنشان

کننـد کـه در ایـن    میاحتمالی در عملکرد تحصیلی ایفا
پــژوهش مــورد بررســی قــرار نگرفتــه انــد. از جملــه 

توان به مشارکت والـدین  میعوامل تاثیرگذار احتمالی
هاي متمایز مطالعـه،  رویکردهاي قبلی،، نتایج ترم)29(

متغیرهــاي محــیط یــادگیري، منــابع آموزشــی در     
هــاي و مهــارت)41(، مــدیریت زمــان )40(دســترس 

اشاره کرد.)42(فردي 
همچنـین نشـان داد بجـز سـاعات     حاضرنتایج مطالعه 

شـناختی  در شبانه روز، بقیه مشخصات جمعیتمطالعه 
از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و سابقه شغلی 

داري بـا رضـایتمندي و   معنـا و محل اسکان هیچ رابطه 
عملکرد تحصیلی دانشجویان نداشت. نتایج مشابهی در 

هاي تحصیلی خصوص عدم ارتباط رضایتمندي از دوره

1 Choe
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هـاي جمعیـت شـناختی در مطالعـات     متغیـر مجازي با
. بـا ایـن حـال در   )32،43(اسـت  مختلف گزارش شده 

داري مــابین معنــاارتبــاط ان و همکــاران مطالعــه نوغــ
رضایتمندي از دوره تحصـیلی و سـن و جـنس وجـود     

. ایـن  )44(همسـو نبـود   حاضـر داشت کـه بـا مطالعـه    
ي دوره تحصـیلی  اختالف ممکن است به دلیـل برگـزار  

در مطالعه نوغان به صورت حضوري و چهره به چهره 
بوده باشد. همـین طـور   19-و در نبود بحران کووید

نشان داده شـد تفـاوت در   حاضرهاي مطالعه در یافته
رضایتمندي و سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر 

همسـو  ود نداشت که با مطالعه شـهرآبادي  و پسر وج
. برخالف مطالعه حاضر، در مطالعه فارسـی و  )45(بود 

صــورت 19-همکــاران کــه در دوران پانــدمی کوویــد
گرفته بود، دانشجویان پسر احساس رضـایت بیشـتري   

.)32(نسبت به دانشجویان دختر داشته بود 
تاري این مطالعه روي نمونه کوچکی از دانشجویان پرس

لذا بـراي ایجـاد نتـایج    ،در شهرستان ارومیه انجام شد
ــر در مــورد رضــایتمندي و عملکــرد قابــل اطمینــان ت

مقیـاس  تحصیلی دانشـجویان پرسـتاري، مطالعـات در   
از است. عالوه بر این، وضعیت ذهنـی  تر مورد نیبزرگ

هـا بـه ابـزار    کنندگان ممکن است بر پاسـخ آن شرکت
ی که مطالعـه حاضـر در   یمطالعه تأثیر بگذارد. از آنجا

اولین تـرم تحصـیلی مجـازي دانشـگاه علـوم پزشـکی       
ارومیه انجام شده است، بنابراین با توجـه بـه تغییـرات    

کرار مطالعه ها، تدر شیوه دورهگسترده صورت گرفته
رسد. میبه نظرتر، الزمبراي ایجاد نتایج قابل اطمینان

نتیجه گیري
دانشجویان پرستاري رضـایتمندي متوسـط و عملکـرد    
تحصیلی بسیار خوبی در آمـوزش مجـازي داشـتند و    
رضایت دانشجویان، پیش بینی کننده مثبـت و معنـادار   
عملکرد تحصیلی آنـان بـود. بـه مسـئولین دانشـگاهی      

هبـود و  ریـزي در راسـتاي ب  شود با برنامـه میپیشنهاد
سازي شرایط در تمـامی  رفع مشکالت موجود و یکسان

هاي تحصیلی، عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان را از    ترم
طریق کسب رضایت آنان افزایش دهند تـا بتـوان بـه    
نحــو احســن از آمــوزش مجــازي در کنــار آمــوزش  

حضوري و به صورت ترکیبی بهره برد. 

تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقــاتی کمیتــه تحقیقــات  
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بـا کـد اخـالق    

IR.UMSU.REC.1399.348باشد. نویسندگان از می
ــ ــت معاونـ ــگاه  حمایـ ــاوري دانشـ ــات و فنـ ت تحقیقـ

ــوم ــرده و  عل ــدردانی ک ــه ق ــکی ارومی ــام پزش از تم
یاري کردنـد،  وهش کنندگان که در مسیر پژمشارکت

کمال تشکر را دارند.

تضاد منافع
گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیـان نشـده   هیچ

.است
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