مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری در
دوران همهگیری بیماری کووید 19
اسماعیل حسینزاده ،طیبه علیآبادی ،ناهید دهقان نیری* ،پردیس رحمتپور ،حمید شریفنیا

چكيده
مقدمه :افزایش استقالل و انگیزه دانشجویان در فرآیند یادگیری ،توسعه تعامل بین افراد ،انعطافپذیری در زمان و مکان برای توسعه
فعالیتها از مزایای آموزش آنالین است .این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری در
دوران همهگیری بیماری کووید  19انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و نیشابور انجام شد .تعداد  500دانشجوی
کارشناسی پرستاری به روش نمونهگیری در دسترس در این مطالعه شرکت داشتند .ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه شامل
سؤاالت دموگرافیک و اطالعات تحصیلی و پرسشنامههای ترجمه شده درک دانشجویان از آموزش آنالین ،پرسشنامه مشارکت تحصیلی
دانشجویان و پذیرش آموزش آنالین بود .از آمار توصیفی برای ارزیابی ویژگیهای جمعیتشناختی و از رگرسیون خطی ساده و چندگانه
جهت تحلیل متغیرهای پیشبینی کننده میزان پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان استفاده شد .سطح معناداری کلیه آزمونها کمتر
از 0/05در نظر گرفته شد.
نتايج :تعداد  368پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد .افزایش میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در منزل ،افزایش کیفیت اتصال اینترنت،
افزایش کیفیت لپتاب ،تبلت ،گوشی مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین بود .نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد تنها
متغیرهای باقی مانده در مدل افزایش نمره محتوای دروس ارائهشده ( ،)β=0/18 ،P>0/001افزایش نمره تعامل استاد-دانشجو (،P>0/001
 )β=0/14و افزایش مشارکت تحصیلی دانشجویان ( )β=0/18 ،P>0/001بود و این مدل قدرت تبیین  46درصدی را دارا بود.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج پژوهش حاضر در صورتی که اساتید جهت اجرای آموزش آنالین محتوی درس ارائهشده را تقویت نموده و
با ایجاد خالقیت در تعامل و استفاده از تمام امکانات سیستم آموزش آنالین میتوان امید داشت که میزان پذیرش آموزش آنالین در
دانشجویان افزایش یابد.

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /تير 1400؛  178 :)16(21تا 188



* نویسنده مسؤول :دکتر ناهید دهقان نیری (استاد) ،مرکز تحقیقات مراقبتهای
پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،
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واژههای کلیدی :پذیرش آموزش آنالین ،یادگیری الکترونیکی ،دانشجویان پرستاری

اسماعیل حسینزاده و همکاران

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

آموزش و پرورش پایه و اساس پیشرفت هر ملتی بوده

دارد( .)5اگرچه بسیاری از دانشگاهها در سراسر جهان

است از این رو پایداری و ثبات آن برای رشد و پیشرفت

مبتنی بر سیستمهای یادگیری اینترنتی هستند ،موفقیت در

همه ملل مهم است .آموزش و پرورش در طول قرنها با

اجرای آنها نیاز به درک گستردهای از فرآیند پذیرش کاربر

چالشهای مختلفی مانند تغییرات در برنامه درسی مدارس

نهایی است .یادگیری با استفاده از فناوری به دلیل رشد

گرفته تا تعطیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به دلیل

مداوم نوآوریهای اینترنتی و تکنولوژی به یک رویکرد

شیوع یک بیماری روبرو بوده است .در حال حاضر

محبوب در مؤسسات آموزش عالی تبدیل شده است()6

همهگیری کرونا ویروس سیستمهای آموزشی را در

عوامل مختلفی مانند تجربه ،انگیزه ،نگرش دانشجویان از

سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده و منجر به تعطیلی

عناصر اساسی در کاربرد موفقیت آمیز فناوری اطالعات

گسترده دانشگاهها در کشورهای مبتال شده است.

و ارتباطات در زمینه تحصیلی هستند( .)7سلیم ()Selim

براساس نظارت یونسکو ،بیش از  100کشور جهان

چهار فاکتور تحت عنوان استاد ،دانشجو ،فناوری استفاده

قرنطینه را اجرا کردهاند و این امر نزدیک به  ٪90از جمعیت

شده و پشتیبانی از ابزارهای فناوری را بیان کرد که به

دانشجویی جهان را تحت تأثیر قرار داده است( .)1در ایران

شیوههای معاصر آموزش-یادگیری توجه دارد( .)8با

نیز با توجه به شیوع کرونا درجهان و ضرورت رعایت

توجه به این که این عوامل به صورت کلی گزارش شده

قرنطینه از اوایل اسفند  ،1398سیستم آموزشی کشور از

است باید به صورت جزیی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

روش سنتی به روش آموزش آنالین تغییر پیدا کرده است.

چافین و جاکوبسان()Chaffin and Jacobsonمشارکت

در جهت بهرهمندی از آموزش آنالین ،مؤسسات آموزشی

دانشجویان پرستاری در یادگیری را کلید اصلی موفقیت

باید ساختار سازمانهای خود را تغییردهند و فرصتهای

آنها دانستند .این مشارکت بستگی به ارتباط مؤثر بین

جدیدی برای تقویت فرایندهای آموزشی و یادگیری از

مدرسان و دانشجویان ،بین دانشجویان با یکدیگرو بین

طریق فن آوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( Information

دانشجویان و محتوای ارائه شده در دوره آنالین دارد و

 )and communication Technologiesایجاد کنند.

مهم است که بدانیم که آیا دورههای آنالین در برنامه

جهت کاربرد  ICTدانش جویان باید مستقل باشند و انگیزه

کارشناسی پرستاری میتواند از طریق ارتباط مؤثر ،محیط

خود را افزایش دهند .کاربرد  ICTباعث میشود همکاری

مراقبتی ایجاد کند که پاسخگوی نیازها و اهداف

بین دانشجویان و دانشکدهها ارتقا یابد و طیف وسیعی از

دانشجویان برای موفقیت آنها در آموزش باشد( .)9در

پیشرفتهای کلی در روند آموزشی فراهم گردد(.)2

مطالعات مختلف موارد متفاوتی را بیان کرده است که خود

مهمترین مزایای ارائه شده توسط یادگیری الکترونیکی

کارآمدی در یادگیری نیز از عوامل مؤثر درآن است .پارک

انعطافپذیری در زمان و مکان برای توسعه فعالیتها،

( )Parkدریافت که خودکارآمدی در یادگیری و ذهنیت

کاهش هزینههای عملیاتی در مؤسسات ،تشویق به استقالل

دانشجویان در پذیرش مدلهای تدریس تأثیر دارد(.)10

دانشجویی در فرایند یادگیری و توسعه نگرش همکاری و

ونگ ( )Wongنیز بیان کرد به جز عوامل درونی،

تعامل بین افراد است(3و .)4اجرای موفقیتآمیز آموزش

متغیرهای بیرونی تأثیرگذاری در محیطهای آموزشی
وجود دارد ،مانند استفاده زودهنگام فرد از فناوریهای

ایران)par.rahmatpour@gmail.com( .؛ دکتر حمید شریفنیا (دانشیار) ،مرکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
()pegadis@yahoo.com
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مقدمه

آنالین تا حد زیادی به پذیرش آموزش آنالین بستگی

اسماعیل حسینزاده و همکاران

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

جدید نسبت به فناوریهای دیگر که میتواند بر فرآیندهای

رشته پرستاری در جهت آموزش مراقبت صحیح و کامل

یادگیری الکترونیکی تأثیر بگذارد(.)11

از بیماران طراحی شده و ترکیبی از دروس تئوری و عملی

از عوامل مهمی که میتواند بر پذیرش آموزش آنالین در

است .آموزش و یادگیری مناسب دروس تئوری در جهت

کشورهای مختلف تأثیر بگذارد ،ویژگی خاص آن کشور

استفاده کاربردی در بالین بیماران بسیار اهمیت دارد و

است .در کشورهای در حال توسعه نابرابری بیشتر

چون تاکنون در ایران آموزش رشته پرستاری به صورت

اقتصادی-اجتماعی ،پایینتر بودن دسترسی به اینترنت،

آنالین نبوده است ،بنابراین این مطالعه با هدف بررسی

میزان دسترسی پایین به آموزش عالی نسبت به کشورهای

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان

توسعه یافته وجود دارد .کشورهای توسعه یافته و در حال

پرستاری در دوران همهگیری بیماری کووید 19انجام شد.

توسعه از نظر فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت
و دانشجویان تأثیر بگذارد به طوری که بررسی جنبههایی

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درسال

مانند اثربخشی ،استقالل و مهارت و انگیزه استفاده از

 1399در میان دانشجویان پرستاری در حال تحصیل در

اطالعات و فنآوریهای ارتباطی در فرآیندهای آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و نیشابور انجام گرفت.

در این کشورها عدم تعادل ایجاد میکند و با هم متفاوت

نمونهگیری به روش در دسترس و به دلیل همهگیری بیماری

هستند( .)2تارحینی ( )Tarhiniو همکاران پیشنهاد میکنند

کووید  19پرسشنامهها به صورت آنالین از طریق گوگل

که قبل از اجرای هر فناوری جدید ،مسؤولین آموزش،

فرم طراحی شد و در اختیار کلیه دانشجویان این دو دانشگاه

عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری را در کشورهای در حال

قرار گرفت .از میان  500دانشجوی در حال تحصیل

توسعه تجزیه و تحلیل کنند و از این طریق بهترین رویکرد

پرستاری مقطع کارشناسی که از آموزش آنالین بهره

مناسب را برای دانشجویان انتخاب کنند(.)5

میبردند 368 ،دانشجو پرسشنامه راتکمیل کردند .در این

بهبود تواناییها ،مهارتها ودانش دانشجویان به عنوان

مطالعه دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی بجز

مزایای اصلی در سطح سازمانی برای یادگیری الکترونیکی

دانشجویان ترم  7و  8که دروس نظری ندارند ،وارد مطالعه

است ،رضایت کاربر و تمایل رفتاری برای استفاده از آن

شدند .شرایط ورود شامل تمایل به شرکت در مطالعه و

نیز از عوامل تعیین کننده موفقیت در یادگیری الکترونیکی

استفاده از آموزش آنالین دانشگاهی در دوران قرنطینگی

است(.)12

بیماری کووید  19و تعطیلی دانشگاهها بود .پس از کسب

با توجه به وجود تئوریهای مختلف یادگیری( )13عوامل

مجوزهای الزم از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مختلفی در پذیرش آموزش آنالین مطرح است و شناسایی

مطبوع ،پژوهشگران لینک پرسشنامه طراحی شده توسط

عوامل مهم پذیرش و موفقیت در اجرای یادگیری

 Google formرا با استفاده از شبکههای اجتماعی (تلگرام

الکترونیکی ضروری است .در بین رشتههای مختلف

و واتس آپ) برای دانشجویان ارسال کردند و از آنها

دانشگاهی رشته پرستاری از اهمیت ویژهای برخوردار

خواسته شد تا در صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل نمایند.

است .پرستاری بیمار محور ،احترام به کرامت انسانی و

در ابتدای پرسشنامه آنالین ،توضیحاتی در خصوص هدف

رفع نیازهای بیماران است .پرستاران ملزم به ارتقای محیط

مطالعه ،تعداد سؤاالت و نحوه پاسخگویی ،مدت زمان نیاز

ایمن و مراقبتهای بهداشتی ،آموزش و پذیرش خط مشی

به پاسخگویی ،کداخالق طرح و آدرس ایمیل مجری طرح

بهداشتی برای افراد در هر سن و جامعه هستند( )14دروس

جهت مکاتبه درج شد .همچنین جهت کسب رضایت آگاهانه

 / 180مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /تیر )16( 21 :1400

http://ijme.mui.ac.ir

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-27

دارند که این امر میتواند بر پذیرش فناوری توسط معلمان

روشها

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

اسماعیل حسینزاده و همکاران

پاسخگو بر دکمه شروع پرسشنامه کلیک نماید .که در

هر یک از خرده مقیاسها بین  5تا  25بود .نمرات باالتر

پرسشنامههای آنالین ،این امر نوعی رضایت فرد بر تکمیل

نشاندهنده مشارکت بیشتر دانشجو است(.)16

پرسشنامه تلقی میشود.

بخش چهارم سه سؤال در مورد پذیرش آموزش آنالین بود

پرسشنامه شامل چهار بخش بود که بخش اول آن شامل

که در سال  2020توسط فام( )Phamو همکاران که طراحی

اطالعات دموگرافیک و تحصیلی دانشجو از قبیل سن ،جنس،

و روانسنجی شده بود .این سؤاالت طیف پاسخدهی لیکرت

وضعیت تأهل (مجرد و متأهل) ،وضعیت اشتغال در حین

 5گزینهای از  1خیلی مخالفم تا  5خیلی موافقم دارند .عبارات

تحصیل ،معدل ترم گذشته ،میزان دسترسی و کیفیت

این بخش شامل " یادگیری آنالین یک ایده بد و شکست

لپتاب/تبلت/گوشی در منزل و میزان دسترسی و کیفیت

خورده است "(نمرهدهی معکوس) " ،یادگیری آنالین روشی

اتصال اینترنت در زمان کالسهای آنالین بود.

مؤثر برای یادگیری است" و " من ایده استفاده از یادگیری

بخش دوم برگرفته از دو زیر مقیاس ابزارof ( SPOC

آنالین را دوست دارم" بود(.)17

 )Student perceptions an online courseیعنی محتوای

از آنجایی که مطالعات فارسی روانسنجی ابزارهای مورد

دروس ارائه شده و تعامل استاد-دانشجو در آموزش آنالین

استفاده در زمان نگارش این مطالعه موجود نبود ،لذا کلیه

بود .زیر مقیاس محتوای دروس دارای  10گویه و زیر

ابزارها پس از کسب اجازه کتبی از سازندگان آنها ،به زبان

مقیاس تعامل استاد-دانشجو دارای  6گویه است .پاسخها

فارسی ترجمه شدند .نسخه فارسی پرسشنامه نهایی

طیف لیکرت  5گزینهای از  1خیلی مخالفم تا  5خیلی موافقم

توسط  10نفر از اعضای هیأتعلمی پرستاری دانشگاه

است .این ابزار در سال  2020توسط چانگ( )Chungو

علوم پزشکی مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد

همکاران طراحی و روانسنجی شد(.)15

گرگان و نیشابور از نظر ابهام گویهها مورد روایی محتوای

بخش سوم پرسشنامه مشارکت تحصیلی دانشجویان

کیفی قرار گرفت و تناسب گویهها با سیستم آموزشی

()University student engagement inventoryبود .این

کشور توسط آنها تأیید شد .جهت بررسی روایی سازه

پرسشنامه در سال  2016توسط ماروکو( )Marocoو

ابزارهای استفاده شده در پرسشنامه نهایی ،تحلیل عامل

همکاران برای دانشجویان کشور پرتغال طراحی شد.

اکتشافی با استفاده از حداکثر درست نمایی انجام شد.

پرسشنامه شامل  15گویه و سه عامل شامل مشارکت

همچنین پایایی ابزارها از طریق همسانی درونی با کمک

رفتاری (پنج گویه) ،عاطفی (پنج گویه) و شناختی (پنج گویه)

شاخص آلفا کرونباخ ( )αمحاسبه گردید .بارعاملی باالتر

است .پاسخ به آن در مقیاس  5گزینهای لیکرت از ( 1هرگز)

از  0/32در هرگویه نشان از مناسب بودن گویههای ابزار

تا ( 5همیشه) نمره گذاری شد و نمرهدهی معکوس برای

و آلفا کرونباخ باالی  0/8نشان از همسانی درونی عالی

سؤال ششم ابزار یعنی " من در این دانشگاه احساس میکنم

ابزارها داشت(جدول .)1

جدول  :1نتایج تحلیل عاملی و همسانی درونی مقیاس های استفاده شده در مطالعه
گویه های ابزار
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همسانی درونی
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نمونهها ،سؤاالت در ابتدا نمایش داده نشد تا زمانی که فرد

خیلی موافق نیستم " استفاده شده است .دامنه نمرات برای

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

اسماعیل حسینزاده و همکاران

محتوای دروس ارائه شده در آموزش آنالین
 .1بین حجم فعالیت های اختصاص یافته در دوره آنالین و اهداف آن همخوانی وجود دارد

0/809

 .2انتظارات دوره آنالین از من مشخص است (من میدانم برای موفقیت در این دوره باید چه کاری انجام دهم)

0/833

 .3محتوای دوره آنالین برای موضوعات ارائه شده در ترم تدوین شده است

0/779

 .4یادگیری مطالب از یک توالی منطقی برخوردار است

0/815

 .5دستورالعمل نحوه انجام تکالیف و فعالیتهای کالسی واضح است

0/853

 .6در این دوره از استراتژی های مؤثر آموزشی استفاده می شود تا دانشجویان را در یادگیری درگیر کند

0/842

 .7فعالیتها ی یادگیری در این دوره دانشجویان را تشویق می کند تا تنوع عالیق خود را کشف کنند

0/769

 .8در این دوره آنالین ،ارزشیابی های مختلفی از دانشجو به عمل آمد (آزمون و امتحان ،تکلیف و بحث

0/670

α=0/944
CI95%
(0/953تا )0/936

کالسی
 .9طبقه بندی سرفصل ها برای ارزیابی دوره واضح است

0/788

 .10استاد مربوطه ارزیابی برای تکالیف دوره را در یک بازه زمانی منطقی انجام می دهد

0/779

تعامل استاد و دانشجو در آموزش آنالین
 .1محتوای دوره آنالین ،تعامل متقابلی را برای تسهیل یادگیری دانشجویان فراهم میکند

0/733

 .2اساتید از دانشجویانی که مشکل یا سؤالی دارند ،حمایت میکند

0/808

 .3استاد برای یادگیری بیشتر ،بازخوردهای روشن و سازنده ای به دانشجو ارائه می دهد

0/897

 .4استاد دانشجو را تشویق به مشارکت و پرسش میکند

0/853

 .5این دوره تعامل دانشجو با دانشجو را برای حمایت از یادگیری مولد تقویت میکند

0/724

 .6این دوره روش های مختلفی را برای ارتباطات (ارتباط آنالین ،تلفن و ایمیل) ارائه می دهد

0/720

 .7بین حجم فعالیت های اختصاص یافته در دوره آنالین و اهداف آن همخوانی وجود دارد

0/773

α=0/912
CI95%
(0/925تا )0/897

مشارکت دانشجو
 .1من به کالس توجه میکنم

0/538

 .2من از قوانین دانشکده پیروی میکنم

0/494

 .3من معموالً تکالیفم را به موقع انجام می دهم

0/508

 .4وقتی شک دارم سؤال می کنم و یا در کالس بحث میکنم

0/558

 .5من معموالً به طور فعال در تکالیف گروهی شرکت میکنم

0/618

 .6من در این دانشگاه احساس موفقیت نمی کنم

0/356

 .7از کارهای دانشگاه احساس هیجان و ذوق میکنم

0/645

 .8من دوست دارم در دانشگاه باشم

0/688

 .9به کارهای دانشگاه عالقه مند هستم

0/804

 .10کالس درس برای من مکان جالبی است

0/738

 .11هنگام خواندن کتاب ،از خودم سؤال می کنم تا مطمئن شوم که موضوعی راجع به آن می خوانم را

0/627

α=0/898
CI95%
(0/913تا )0/882

فهمیدم
 .13اگر معنای یک کلمهای را درک نکردم ،سعی می کنم مشکلم را حل کنم.

0/663

 .14سعی می کنم دانش هایی را که کسب کردم برای حل مشکالت جدید ادغام کنم

0/762

 .15سعی می کنم موضوعات مربوط به رشته های مختلف را برای دانش عمومی خود ادغام کنم

0/626

پذیرش آموزش آنالین
 .1یادگیری آنالین یک ایده بد و شکست خورده است

0/618

 .2یادگیری آنالین روشی مؤثر برای یادگیری است

0/906

 .3من ایده استفاده از یادگیری آنالین را دوست دارم

0/884
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 .12در مورد موضوعاتی که در کالس آموختهام با افراد خارج از دانشگاه صحبت میکنم

0/685

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

اسماعیل حسینزاده و همکاران

این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

آنالین توسط دانشجویان استفاده شد .همچنین در ادامه

مازندران تأیید شده است (کد اخالق IR. MAZUMS.

متغیرهایی که در رگرسیون خطی ساده معنادار بودند

 .)REC. 1398. 1267شرکتکنندگان در مورد اهداف و

بهطور همزمان در رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون

روند مطالعه آگاه شدند .شرکت در مطالعه داوطلبانه بود و

قرار گرفتند .سطح معناداری کلیه آزمونها کمتر از0/05

با توجه به این که پرسشنامه بهصورت اینترنتی بود ،به

در نظر گرفته شد.

پاسخگویان این اطمینان داده شد که اطالعات فردی
شرکتکنندگان در مطالعه بهصورت محرمانه و بینام حفظ

نتايج

میگردد.

در این مطالعه  500پرسشنامه ارسال شد و368

کلیه مراحل تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

پرسشنامه کامل تکمیل شده بود و مورد تحلیل قرار

( SPSS-25 )Armonk, NY, USAصورت گرفت .از

گرفت(درصد پاسخدهی  .)%73تعداد 269دانشجوی

تحلیل عاملی اکتشافی برای روایی سازه گویههای ابزارها

دختر( )%73/1و  328نفر مجرد( )%89/1بودند .از میان این

استفاده شد .از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای

دانشجویان 73نفر( )%0/19/8همزمان با تحصیل اشتغال

بررسی توزیع طبیعی دادههای کمی پیوسته استفاده گردید.

داشتند .میانگین و انحراف معیار سن و معدل آنها به ترتیب

ابتدا از آمار توصیفی برای ارزیابی ویژگیهای جمعیت

 2±21سال و  16±1بود .سایر اطالعات فردی و تحصیلی

شناختی استفاده شد .سپس از رگرسیون خطی ساده جهت

دانشجویان در جدول  2آورده شده است.

تحلیل متغیرهای پیشبینی کننده میزان پذیرش آموزش
جدول  :2اطالعات فردی و تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری شرکت کننده در پژوهش

جنس
تأهل
اشتغال حین تحصیلی

کیفیت لپتاب/تبلت/گوشی

http://ijme.mui.ac.ir

مونث

(269)73/1

مذکر

(99)26/9

مجرد

(328)89/1

متأهل

(40)10/9

بلی

(73)19/8

خیر

(295)80/2

همیشه

(164)44/6

بیشتر اوقات

(67)18/2

گاهی

(64)17/4

به ندرت

(51)13/9

اصالً

(22)6/0

عالی

(74)20/1

بسیار خوب

(84)22/8

خوب

(95)25/8

متوسط

(66)17/9

ضعیف

(49)13/3
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دسترسی به لپتاب/تبلت/گوشی در منزل

اطالعات فردی و تحصیلی دانشجویان

تعداد (درصد)

اسماعیل حسینزاده و همکاران

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

همیشه

(69)18/8

بیشتر اوقات

(66)17/9

گاهی

(121)32/9

به ندرت

(68)18/5

اصالً

(44)12/0

عالی

(20)5/4

بسیار خوب

(71)19/3

خوب

(123)33/4

متوسط

(79)21/5

ضعیف

(75)20/4

دسترسی به اینترنت پرسرعت

کیفیت اینترنت

تحلیل رگرسیون خطی ساده نشان داد متغیرهای پیشبینی

( ،)B=0/24افزایش نمره تعامل استاد و دانشجو در

کننده میزان پذیرش آموزش آنالین افزایش سن(هر یک

کالسهای آنالین ( )B=0/24و افزایش مشارکت تحصیلی

سال) ( ،)B=0/23افزایش ترم تحصیلی ( ،)B=0/22افزایش

دانشجویان ( )B=0/04بود.

میزان دسترسی به لپتاب ،تبلت ،گوشی در منزل

بر ا ساس جدول سه ،رگر سیون خطی تعدیل شده ن شان

( )B=0/59افزایش میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت

داد تنهاا متغیرهاای بااقی مااناده در مادل افزایش نمره

در منزل ( ،) B=0/99افزایش کیفیت اتصال اینترنت در

محتوای دروس ارائهشااده ( ،)B=0/18افزایش نمره تعامل

زمان کالسهای آنالین ( ،)B=1/25افزایش کیفیت لپتاب،

ا ستاد-دان شجو ( )B=0/14و افزایش م شارکت تح صیلی

تبلت ،گوشی در زمان کالسهای آنالین ( ،)B=1/69افزایش

دانشاااجو یان ( )B=0/04بود و این مدل قدرت تبیین 46

نمره محتوای دروس ارائهشده در کالسهای آنالین

درصدی را دارا بود.

جدول  :3نتایج رگرسیون خطی و چند گانه میزان پذیرش آنالین توسط دانشجویان پرستاری
متغیرهای پیشبینی کننده میزان پذیرش آموزش آنالین
توسط دانشجویان پرستاری

تعدیل نشده (ساده)
میانگین (انحراف

B

p

CI 95%

تعدیلشده (چندگانه)
B

p

CI 95%

معیار)
سن (سال)
ترم تحصیلی

میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در منزل

*
*

کیفیت اتصال اینترنت در زمان کالسهای آنالین

*

کیفیت لپتاب ،تبلت ،گوشی شما در زمان کالسهای آنالین
محتوای دروس ارائهشده در کالسهای آنالین
تعامل استاد و دانشجو در کالسهای آنالین
مشارکت تحصیلی دانشجویان

*

*

*

مد :ترم)n=120( 2

0/22

0/038

 0/43تا 0/01

-

-

-

3/81±1/29

0/59

>0/001

 1/26تا 0/78

-

-

-

3/13±1/25

0/99

>0/001

 1/54تا 0/96

-

-

-

2/67±1/15

1/25

>0/001

 1/23تا 0/70

-

-

-

3/18±1/30

1/69

>0/001

 1/97تا 1/41

-

-

-

24/83±9/51

0/24

>0/001

 0/27تا 0/21

0/18

>0/001

 0/24تا 0/12

16/27±6/06

0/35

>0/001

 0/40تا 0/31

0/14

0/001

 0/23تا 0/05

54/57±10/50

0/04

0/022

 0/07تا 0/00

0/04

0/022

-0/03
تا-0/08
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میزان دسترسی به لپتاب ،تبلت ،گوشی در منزل

*

21/82±2 /48

0/23

0/002

 0/37تا 0/08

-

-

-

اسماعیل حسینزاده و همکاران

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

دراین مطالعه عوامل مؤثر بر میزان پذیرش آموزش آنالین

در منزل را ندارند و همچنین کیفیت اینترنت دانشجویان در

دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد

حد متوسط بوده است و قدرت پیشبینی کنندگی این

بررسی شد .ازمیان این عوامل ،محتوای دروس ارائهشده،

متغیرها در پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان در

تعامل استاد-دانشجوو مشارکت تحصیلی دانشجویان

نتایج رگرسیون خطی نسبت به سایر متغیرها نیز بیشتر

قدرت پیشبینی کنندگی  %46از نمره پذیرش آموزش

است .یعنی با افزایش دسترسی به لپتاب/تبلت/گوشی و

آنالین توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی را نشان

افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت و افزایش کیفیت

میدهد.

اینترنت میزان پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان

درمیان متغیرهای فردی و تحصیلی ،نتایج رگرسیون خطی

بسیار بیشتر خواهد شد .نتایج مطالعه لی جی( )Lee Jنیز

ساده نشان داد که قدرت پیشبینی کنندگی متغیرهای سن

نشان داد درک کیفیت خدمات پشتیبانی آنالین

و ترم تحصیلی دانشجویان تقریباً به طور یکسان بوده

پیشبینی کننده قابل توجهی در قبال یادگیری آنالین و

یعنی با افزایش هریک سال سن و افزایش یک ترم تحصیلی

رضایت دانشجویان کرهای و آمریکایی از آموزش آنالین

میزان پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان تقریباً به

بود( .)19نداشتن اینترنت پرسرعت و نامناسب بودن کیفیت

یک اندازه افزایش خواهد یافت .نتایج مطالعه آدامز و

آن باعث کاهش کیفیت یادگیری دانشجو و کاهش پذیرش

نگامپورنچای ( Ngampornchaiو  )Adamsنیز نشان داد

آموزش آنالین از طرف این گروه از دانشجویان خواهد

که میزان پذیرش آموزش آنالین با سال تحصیلی

بود .با توجه به این که حضور دانشجو در ساعت تعیین

دانشجویان مرتبط است و دانشجویانی که درسال سوم

شده در کالسهای آنالین برای استاد و دانشجو بسیار

تحصیل هستند تمایل بیشتری به پذیرش آموزش

مهم است ،کاهش کیفیت اتصال به اینترنت مانع از حضور

الکترونیکی دارند( .)18این موضوع میتواند به این دلیل

به موقع دانشجو و نارضایتی استاد و وقفه در تدریس

باشد که تغییر مقطع تحصیلی و همچنین تغییر نوع آموزش

خواهد شد .همچنین حضور مداوم در کالس جهت یادگیری

در سالهای ابتدایی ورود به دانشگاه برای دانشجویان

پیوسته مطالب درسی برای دانشجو بسیار با اهمیت است

چالش انگیز بوده و نیاز به حمایت بیشتر جهت راهنمایی

با توجه به قطعی متناوب اتصال به اینترنت و به همین دلیل

برای نحوه مطالعه و نحوه دسترسی به منابع درسی و

خروج متناوب دانشجو از کالس ،برای اتصال مجدد،

نحوه تعامل با اساتید و همچنین آشنایی با قوانین و

دانشجو باید مراحل اتصال به کالس را مجدداً طی کند و با

مقررات تحصیل در دانشگاه دارند و این امر با حضور در

توجه به این که کیفیت اتصال پایین بوده و سرعت اینترنت

محیط دانشگاه و شناخت اساتید و ارتباط حضوری با

نیز پایین است اتصال مجدد و پیوستن به کالس زمان

ایشان فراهم خواهد شد ،اما با گذشت زمان و آشنایی کامل

زیادی را به خود اختصاص خواهد داد .بنابراین این عوامل

با این موارد دانشجویان استقالل بیشتری در یادگیری پیدا

باعث نارضایتی دانشجویان و کاهش پذیرش آموزش

کرده و بنابراین پذیرش بیشتری در آموزش آنالین

آنالین خواهد شد.

خواهند داشت.

نتایج رگرسیون خطی تعدیل شده نشان داد که متغیرهای

نتایج مطالعه نشان میدهد که بیشتر از  50درصد

محتوای دروس ارائه شده ،تعامل استاد-دانشجوو

دانشجویان دسترسی همیشگی به لپتاب/تبلت/گوشی

مشارکت تحصیلی دانشجویان در مدل باقی ماندند و این
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ندارند و اکثر دانشجویان دسترسی به اینترنت پرسرعت

اسماعیل حسینزاده و همکاران

عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش آنالین توسط دانشجویان پرستاری

متغیرها نسبت به متغیرهایی که حذف شدند ارزش

با توجه به این که مشارکتکنندگان در تحقیق حاضر

پیشگویی کنندگی بیشتری دارند .چافین و جاکوبسان

دانشجویان پرستاری بودند و اکثر دانشجویان در این

( Chaffinو  )Jacobsonنیز در مطالعه خود مشارکت

مقطع دختر و مجرد هستند لذا شاید تعمیم نتایج آن به

دانش جویان در یادگیری را کلید اصلی موفقیت آنها دانست

جمعیتهای دیگر میسر نباشد .لذا تکرار پژوهش در

و بیان میکند که این مشارکت بستگی به ارتباط مؤثر بین

نمونههای متنوعتر مانند دانشجویان مقاطع دیگر پرستاری

مدرسان و دانشجویان ،بین دانشجویان با یکدیگرو بین

و یا رشتههای دیگر پیشنهاد میگردد .همچنین تورش

دانشجویان و محتوای ارائه شده در دوره آنالین دارد(.)9

انتخاب یکی از مهم ترین محدودیتهای جمعآوری دادهها

در مطالعه الو و آییش( Aishو  )loveنتایج نشان داد که

به صورت آنالین است.

امید به عملکرد ،امید به تالش ،تأثیر مدرسین ،کیفیت
خدمات و نوآوری شخصی از عومل مهم در تمایل برای

نتيجهگيري

استفاده از آموزش آنالین هستند که این عوامل بیشتر از

متغیرهای محتوای دروس ارائهشده ،نمره تعامل استاد-

همه نقش دانشجو را در پذیرش آموزش آنالین پررنگ

دانشجوو مشارکت تحصیلی دانشجویان 46درصد قدرت

میکند( .)20در مطالعه عزیزی و همکاران یافتههای حاصل

پیشبینی کنندگی میزان پذیرش آنالین توسط دانشجویان

از کاربست مولفه نقش مدرس آموزش آنالین و

دانشگاه علوم پزشکی را نشان میدهد .با توجه به یافتهها

ویژگیهای آن در برنامه درسی رشتههای آموزش مجازی

نتیجهگیری میشود در صورتی که اساتید جهت اجرای

علوم پزشکی از دیدگاه دانشجویان نشان داد که

آموزش آنالین محتوی درس ارائه شده را با استفاده از

ویژگیهای نقش مدرس مجازی در سطح نسبتا تحقق یافته

اسالیدهای استاندارد و پیوست تصاویر گویا و فیلمهای

قرار داشت( .)21از آنجا که برای افزایش تأثیر آموزش و

آموزشی به آنها تقویت نمایند و با ایجاد خالقیت در تعامل

افزایش یادگیری به خصوص برای دانشجویان رشتههای

مانند پرسش و پاسخ با دانشجویان و استفاده از تمام

علوم پزشکی نیاز به محتوای مناسب و غنی آموزشی و

امکانات سیستم آموزش مجازی مانند نوشتن پیام و فعال

نمایش اسالید و فیلم و عکس و تعامل بیشتر استاد با

کردن امکان صحبت برای دانشجویان و یا استفاده از

دانشجویان دارد همچنین با توجه به این که دانشجویان

تدریس به صورت تصویری و از همه مهمتر صبوری در

برای اولین بارآموزش آنالین را تجربه میکنند و در دوران

این نوع از آموزش ،میتوان امید داشت که میزان پذیرش

قبل از شیوع ویروس کووید  19در کالسهای درس به

آموزش آنالین در بین دانشجویان افزایش یابد.

صورت حضوری شرکت میکردند و از امکانات کمک
چشمی بهرهمند بودند و در بحثهای گروهی و پاسخ به

بدینوسیله از مسؤولین دانشکده پرستاری علوم پزشکی

سؤالهای اساتید مشارکت بیشتری داشتند؛ بنابراین این

مازندران و گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی گرگان و

امر طبیعی خواهد بود که کاهش کمیت و کیفیت محتوی

نیشابور جهت همکاری و دانشجویان پرستاری که در این

درس ،تعامل استاد با دانشجو و کاهش مشارکت تحصیلی

تحقیق شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.

دانشجویان مانع از پذیرش آموزش آنالین شود.
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Factors affecting nursing student acceptance of online learning under
the COVID-19 pandemic
Esmaeil Hoseinzadeh1, Tayebeh Aliabadi2, Nahid Dehghan Nayeri3, Pardis Rahmatpour4,
Hamid Sharif Nia5
Abstract
Introduction: The advantages of online learning are enhancing independence and incentive of students for
learning, improving the connection between individuals and making flexibility in time and place for doing the
activity. This study endeavored to determine factors affecting nursing students’ acceptance of online learning
during the COVID-19 pandemic
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study that was done with a sample of students on Islamic
Azad University of Gorgan and Neishaboor's. Convenience sampling was done and 368 of 500 students
participated in the study. The questionnaire consisted of demographic questions, educational information and
translated questionnaires that included student perceptions of an online course, University student
engagement inventory and acceptance of online learning. Descriptive statistics were employed to assess
demographic characteristics simple and multiple linear regression models were used to analyze the predictor
variables of students' acceptance of online learning. Pvalue<0.05 was considered for all tests.
Results: The effective factors on student's acceptance for online learning was widespread high-speed Internet
access at home, increasing the quality of connection to Internet and increasing the quality of laptop, tablet or
mobile phone. On the other hand, multiple linear regression results showed only the remaining variables in
the model were increasing the score of the course content (β=0.18, P<0.001), teacher-student interaction
(β=0.14, P=0.001), and the students' engagement (β=0.22, P>0.001). It is of note that this model had an
explanatory power of 46%.
Conclusion: According to the results of the study, if teachers strengthen the content of the course and create
the creativity in interaction and use of all the features of the online learning system, we can hope that the rate
of online learning acceptance among students will increase.
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