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 مقاله پژوهشی 

 

در  یپرستار انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیبر پذ مؤثرعوامل 

 19 دیکوو یماریبگیری دوران همه

 

 اینفیشر دیحم، پوررحمت سیپرد، *یریدهقان ن دیناه، یآبادیعل بهیط، زادهنیحس لیاسماع

 

 

 چكيده

توسعه  یدر زمان و مکان برا یریپذانعطاف، افراد نیتوسعه تعامل ب، یریادگی ندیدر فرآ انیدانشجو زهیاستقالل و انگ شیافزامقدمه: 

در  یپرستار انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیبر پذ مؤثرعوامل  یبررسبا هدف مطالعه  نی. ااست نیآموزش آنال یایاز مزا هافعالیت
 انجام شد. 19 دیکوو یماریب یریگدوران همه

  یدانشجو 500انجام شد. تعداد  شابوریو ن واحد گرگان یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار انیدر دانشجو یمقطع یفیمطالعه توص این ها: روش

پژوهش پرسشنامه شامل  استفاده درشرکت داشتند. ابزار مورد  در این مطالعه  در دسترس   یریگنمونه به روش یپرستارکارشناسی 
 یلینامه مشارکت تحصپرسش، نیاز آموزش آنال انیترجمه شده درک دانشجو یهاو پرسشنامه یلیو اطالعات تحص کیرافسؤاالت دموگ

ساده و چندگانه  یخط ونیو از رگرس یشناختتیجمع یهایژگیو یابیارز یبرا یفیبود. از آمار توص نیآموزش آنال رشیو پذ انیدانشجو
 ترکما هآزمون هیکل یارمعناداستفاده شد. سطح  انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیپذ زانیکننده م ینیبشیپ یرهایمتغ لیجهت تحل

 شد. در نظر گرفته 05/0از

، نترنتیاتصال ا تیفیک شیافزا، رسرعت در منزلپ نترنتیبه ا یدسترس زانیم شیافزا تکمیل و تحلیل شد. پرسشنامه 368تعداد  نتايج: 

نشان داد تنها  چندگانه یخط ونیرگرس جینتا .بر پذیرش آموزش آنالین بود مؤثرین عوامل ترمهم یگوش، تبلت، تابلپ تیفیک شیافزا
، P<001/0) دانشجو-عامل استادنمره ت شیافزا، (P ،18/0=β<001/0) شدهدروس ارائه ینمره محتوا شیمانده در مدل افزا یباق یرهایمتغ
14/0=β) انیدانشجو مشارکت تحصیلی شیو افزا (001/0P> ،18/0=β) ارا بود.درا  یدرصد 46 نییمدل قدرت تب نیبود و ا 

نموده و  تیشده را تقوس ارائهدر یمحتو نیآموزش آنال یجهت اجرا دیکه اسات یپژوهش حاضر در صورت جینتابه با توجه گيري: نتيجه

در  نیآموزش آنال رشیپذ زانیداشت که م دیام توانیم نیآموزش آنال ستمیدر تعامل و استفاده از تمام امکانات س تیخالق جادیبا ا
 .ابدی شیافزا انیدانشجو

 

  یپرستار انیدانشجو، یکیالکترون یریادگی، نیآموزش آنال رشیپذی کلیدی: هاهواژ
 188تا  178 (:16)21؛ 1400 تير علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 

                                                 
 یهامراقبت قاتی)استاد(، مرکز تحق یریدهقان ن دیدکتر ناهنویسنده مسؤول:  *

ن، تهران، تهرا یدانشگاه علوم پزشک، ییو ماما یدانشکده پرستار، ییو ماما یپرستار

 nahid.nayeri@gmail.com. رانیا

دانشگاه ، ییو ماما ی، دانشکده پرستاریپرستار یدکتر یدانشجوزاده، نیحس لیاسماع

. رانیتهران، تهران، ا یآزاد اسالم یعلوم پزشک

(esmaeel.hoseinzadeh@yahoo.com ؛) یگروه پرستار، یآبادیعل بهیطدکتر، 

(؛ tayebealiabadi@yahoo.com). رانیا شابور،ین ،یدانشگاه آزاد اسالم شابور،یواحد ن

البرز، کرج،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار (اریاستاد) پوررحمت سیپرددکتر 
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 مقدمه

بوده  یهر ملت شرفتیو اساس پ هیآموزش و پرورش پا

 شرفتیرشد و پ یو ثبات آن برا یداریرو پا نیاست از ا

با  هاهمه ملل مهم است. آموزش و پرورش در طول قرن

مدارس  یدر برنامه درس راتییمانند تغ یمختلف یهاچالش

 لیبه دل یو مؤسسات آموزش هادانشگاه یلیگرفته تا تعط

بوده است. در حال حاضر  روبرو یماریب کی وعیش

را در  یآموزش یهاستمیس روسیکرونا وگیری همه

 یلیقرار داده و منجر به تعط یرتأثسراسر جهان تحت 

مبتال شده است.  یدر کشورها هاگسترده دانشگاه

کشور جهان  100از  شیب، ونسکویبراساس نظارت 

 تجمعی از ٪90به  کیامر نزد نیو ااند را اجرا کرده نهیقرنط

 رانی(. در ا1قرار داده است) تأثیرجهان را تحت  ییدانشجو

 تیکرونا درجهان و ضرورت رعا وعیبا توجه به ش زین

از  کشور یموزشآ ستمیس، 1398اسفند  لیاوا از نهیقرنط

 کرده است.  دایپ رییتغ نیبه روش آموزش آنال یروش سنت

 یمؤسسات آموزش، نیاز آموزش آنال یمندجهت بهره در

 یهاو فرصت ردهندییخود را تغ یهاساختار سازمان دیبا

از  یریادگیو  یآموزش یندهایفرا تیتقو یبرا یدیجد

 Information) یو ارتباط یاطالعات یهایفن آور قیطر

and communication Technologies) کنند.  جادیا

 زهیمستقل باشند و انگ دیبا انیدانش جو ICTجهت کاربرد 

 یشود همکارمی باعث ICTدهند. کاربرد  شیخود را افزا

از  یعیوس فیو ط ابدیارتقا  هاو دانشکده انیدانشجو نیب

(. 2گردد) فراهم یدر روند آموزش یکل یهاشرفتیپ

 یکیالکترون یریادگیارائه شده توسط  یایمزا نیترمهم

، هافعالیتتوسعه  یدر زمان و مکان برا یپذیرانعطاف

به استقالل  قیتشو، اتمؤسسدر  یاتیعمل یهانهیکاهش هز

و  یهمکارو توسعه نگرش  یریادگی ندیدر فرا ییدانشجو

آموزش  زیآمتیموفق ی(. اجرا4و3)است افراد نیتعامل ب

                                                 
مرکز (، دانشیار) اینفیشر دیدکتر حم (؛par.rahmatpour@gmail.com. )رانیا

. رانیا، یارمازندران، س یدانشگاه علوم پزشک مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،

(pegadis@yahoo.com) 

 یبستگ نیآموزش آنال رشیبه پذ یادیتا حد ز نیآنال

در سراسر جهان  هاشگاهاز دان یاری(. اگرچه بس5دارد)

در  تیموفق، هستند ینترنتیا یریادگی یهاستمیبر س یمبتن

کاربر  رشیپذ ندیاز فرآای به درک گسترده ازیآنها ن یاجرا

رشد  لیبه دل یبا استفاده از فناور یریادگی. است یینها

 کردیرو کیبه  یو تکنولوژ ینترنتیا یهایمداوم نوآور

( 6شده است) لیتبد یات آموزش عالمؤسسمحبوب در 

 از انینگرش دانشجو، زهیانگ، مانند تجربه یعوامل مختلف

اطالعات  یفناور زیآم تیدر کاربرد موفق یعناصر اساس

( Selim) سلیم(. 7هستند) یلیتحص نهیو ارتباطات در زم

استفاده  یفناور، دانشجو، استاد چهار فاکتور تحت عنوان

ان کرد که به یرا ب یفناور یاز ابزارها یبانیشده و پشت

(. با 8توجه دارد) یریادگی-معاصر آموزش یهاوهیش

گزارش شده  یعوامل به صورت کل نیکه ا نیتوجه به ا

. ردیقرار گ یمورد بررس زین ییبه صورت جز دیاست با

مشارکت (Chaffin and Jacobsonچافین و جاکوبسان)

 تیموفق یصلا دیرا کل یریادگیدر  یپرستار انیدانشجو

 نیبه ارتباط مؤثر ب یتگمشارکت بس نیدانستند. ا آنها

 نیب گرویکدیبا  انیدانشجو نیب، انیمدرسان و دانشجو

دارد و  نیارائه شده در دوره آنال یو محتوا انیدانشجو

در برنامه  نیآنال یهادوره ایکه آ میبدان مهم است که

 طیمح، ارتباط مؤثر قیتواند از طرمی یپرستار یکارشناس

و اهداف  ازهاین یگوپاسخکند که  جادیا یمراقبت

(. در 9آنها در آموزش باشد) تیموفق یبرا انیدانشجو

کرده است که خود  انیرا ب یمختلف موارد متفاوتمطالعات 

 پارک. درآن است مؤثراز عوامل  زین یریادگیدر  یکارآمد

(Park) تیو ذهن یریادگیدر  یکه خودکارآمد افتیدر 

 (.10دارد) تأثیر سیتدر یهامدل رشیدر پذ انیدانشجو

، یکرد به جز عوامل درون انیب زین (Wong) ونگ

 یآموزش یهاطیدر مح یگذارتأثیر یرونیب یرهایمتغ

 یهایمانند استفاده زودهنگام فرد از فناور، وجود دارد

 4/11/99، تاریخ پذیرش: 24/10/99، تاریخ اصالحیه: 23/8/99مقاله:  تاریخ دریافت
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 یندهایتواند بر فرآمی که گرید یهاینسبت به فناور دیجد

 (. 11بگذارد) تأثیر یکیالکترون یریادگی

در  نیموزش آنالآ رشیتواند بر پذمی که یعوامل مهم از

خاص آن کشور  یژگیو ،بگذارد تأثیر مختلف یکشورها

 تربیش یدر حال توسعه نابرابر یاست. در کشورها

، نترنتیبه ا یتر بودن دسترسنییپا، یاجتماع-یاقتصاد

 ینسبت به کشورها یبه آموزش عال نییپا یدسترس زانیم

و در حال  افتهیتوسعه  یوجود دارد. کشورها افتهیتوسعه 

با هم تفاوت  یو اجتماع یاقتصاد، یتوسعه از نظر فرهنگ

توسط معلمان  یفناور رشیتواند بر پذمی امر نیدارند که ا

 ییهاجنبه یکه بررس یبگذارد به طور تأثیر انیو دانشجو

استفاده از  زهیاستقالل و مهارت و انگ، یمانند اثربخش

 یآموزش یندهایدر فرآ یارتباط یهایآورفناطالعات و 

و با هم متفاوت  کندمی جادیکشورها عدم تعادل ا نیدر ا

کنند می شنهادیهمکاران پ و( Tarhini) رحینیات (.2هستند)

، آموزش نیمسؤول، دیجد یهر فناور یکه قبل از اجرا

در حال  یرا در کشورها یفناور رشیبر پذ مؤثرعوامل 

 کردیرو نیبهتر قیطر نیکنند و از ا لیو تحل هیتوسعه تجز

 (. 5انتخاب کنند) انیدانشجو یمناسب را برا

به عنوان  انیودانش دانشجو هامهارت، هاییتوانا بهبود

 یکیالکترون یریادگی یبرا یدر سطح سازمان یاصل یایمزا

استفاده از آن  یبرا یرفتار لیکاربر و تما تیرضا، است

 یکیالکترون یریادگیدر  تیکننده موفق نییاز عوامل تع زین

 .(12است)

( عوامل 13)یریادگیمختلف  یهاتئوریبا توجه به وجود  

 ییو شناسا است مطرح نیآموزش آنال رشیدر پذ یمختلف

 یریادگی یدر اجرا تیو موفق رشیعوامل مهم پذ

مختلف  یهارشته نی. در باست یضرور یکیالکترون

برخوردار ای ژهیو تیاز اهم یرشته پرستار یدانشگاه

و  یانسان احترام به کرامت، محور ماریب یاست. پرستار

 طیمح ی. پرستاران ملزم به ارتقااست مارانیب یازهایرفع ن

 یخط مش رشیآموزش و پذ، یبهداشت یهاو مراقبت منیا

( دروس 14سن و جامعه هستند) رافراد در ه یبرا یبهداشت

و کامل  حیدر جهت آموزش مراقبت صح یرشته پرستار

 یو عمل یاز دروس تئور یبیشده و ترک یطراح مارانیاز ب

در جهت  یمناسب دروس تئور یریادگی. آموزش و است

دارد و  تیاهم اریبس مارانیب نیدر بال یاستفاده کاربرد

به صورت  یآموزش رشته پرستار رانیچون تاکنون در ا

 یبررسهدف  بامطالعه  نیا نیبنابرا است، نبوده نیآنال

 انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیبر پذ مؤثرعوامل 

 انجام شد. 19دیکوو یماریب یریگدر دوران همه یرپرستا

 

 هاروش

یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درسال مطالعه حاضر 

در میان دانشجویان پرستاری در حال تحصیل در  1399

و نیشابور انجام گرفت.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

بیماری گیری به روش در دسترس و به دلیل همهگیری نمونه

به صورت آنالین از طریق گوگل  هاپرسشنامه 19کووید 

فرم طراحی شد و در اختیار کلیه دانشجویان این دو دانشگاه 

حال تحصیل  دانشجوی در 500قرار گرفت. از میان 

 پرستاری مقطع کارشناسی که از آموزش آنالین بهره

کردند. در این  پرسشنامه راتکمیل دانشجو  368، بردندمی

مطالعه دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی بجز 

وارد مطالعه  ،دنکه دروس نظری ندار 8و  7دانشجویان ترم 

 وشرکت در مطالعه  هب لیتما شرایط ورود شامل. شدند

از آموزش آنالین دانشگاهی در دوران قرنطینگی  استفاده

کسب  پس ازبود.  هاو تعطیلی دانشگاه 19بیماری کووید 

دانشگاه  یو فناور قاتیالزم از معاونت تحق یهامجوز

طراحی شده توسط  پرسشنامهلینک پژوهشگران ، مطبوع

Google form ی اجتماعی )تلگرام هابا استفاده از شبکه را

و واتس آپ( برای دانشجویان ارسال کردند و از آنها 

صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل نمایند.  خواسته شد تا در

خصوص هدف  توضیحاتی در، در ابتدای پرسشنامه آنالین

مدت زمان نیاز ، ییگوپاسخت و نحوه سؤاالتعداد ، مطالعه

کداخالق طرح و آدرس ایمیل مجری طرح ، ییگوپاسخبه 

جهت مکاتبه درج شد. همچنین جهت کسب رضایت آگاهانه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5178-fa.html


 یپرستار انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیبر پذ مؤثرعوامل  و همکاران زادهنیحس لیاسماع
 

mui.ac.irijme.http://  / 181/  (16) 21: 1400 تیرمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

ت در ابتدا نمایش داده نشد تا زمانی که فرد سؤاال، هانمونه

بر دکمه شروع پرسشنامه کلیک نماید. که در  گوسخپا

این امر نوعی رضایت فرد بر تکمیل ، ی آنالینهاپرسشنامه

 شود. می پرسشنامه تلقی

چهار بخش بود که بخش اول آن شامل پرسشنامه شامل  

، جنس، سن و تحصیلی دانشجو از قبیل کیدموگراف اطالعات

اشتغال در حین  تیوضع، (تأهل)مجرد و م تأهل تیوضع

 ی و کیفیتدسترس زانیم، معدل ترم گذشته، تحصیل

 تیفیکو میزان دسترسی و  در منزل یگوش/تبلت/تابلپ

 بود.  نیآنال یهادر زمان کالس نترنتیاتصال ا

 SPOC (ofبخش دوم برگرفته از دو زیر مقیاس ابزار

Student perceptions an online course یعنی محتوای )

در آموزش آنالین دانشجو -تعامل استاددروس ارائه شده و 

گویه و زیر  10. زیر مقیاس محتوای دروس دارای بود

 هاگویه است. پاسخ 6دارای  دانشجو-تعامل استادمقیاس 

موافقم خیلی  5خیلی مخالفم تا  1از ای گزینه 5طیف لیکرت 

و ( Chung)چانگ توسط 2020است. این ابزار در سال 

 . (15)ی شدسنجروانهمکاران طراحی و 

 انیدانشجو پرسشنامه مشارکت تحصیلی بخش سوم

(University student engagement inventory).این  بود

و  (Maroco)توسط ماروکو 2016پرسشنامه در سال 

. طراحی شد پرتغال کشور انیدانشجو یبراهمکاران 

 مشارکت و سه عامل شامل گویه 15شامل پرسشنامه 

( گویه)پنج  ی( و شناختگویه )پنج یعاطف، (گویه)پنج  یرفتار

)هرگز(  1از  کرتیلای گزینه 5 اسیدر مقپاسخ به آن است. 

 یمعکوس برادهی نمرهو  شد ی( نمره گذارشهی)هم 5تا 

کنم می احساس دانشگاه نیمن در ا "ششم ابزار یعنی  سؤال

 یدامنه نمرات برا. استفاده شده است "ستم نیفق امو یلیخ

بود. نمرات باالتر  25تا  5 نیب هااسیاز خرده مق کیهر 

 . (16)جو استدانش تربیش مشارکتدهنده نشان

مورد پذیرش آموزش آنالین بود  در سؤالبخش چهارم سه 

همکاران که طراحی  و( Pham)فام توسط 2020که در سال 

ی لیکرت دهپاسخت طیف سؤاالی شده بود. این سنجروانو 

خیلی موافقم دارند. عبارات  5خیلی مخالفم تا  1از ای گزینه 5

یادگیری آنالین یک ایده بد و شکست  "این بخش شامل 

یادگیری آنالین روشی  "، معکوس(دهی )نمره" خورده است

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

 . (17)بود "آنالین را دوست دارم

ی ابزارهای مورد سنجرواناز آنجایی که مطالعات فارسی 

لذا کلیه ، نبود استفاده در زمان نگارش این مطالعه موجود

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

فارسی ترجمه شدند. نسخه فارسی پرسشنامه نهایی 

پرستاری دانشگاه  علمیهیأتنفر از اعضای  10توسط 

علوم پزشکی مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

محتوای  ها مورد رواییگرگان و نیشابور از نظر ابهام گویه

با سیستم آموزشی  هاکیفی قرار گرفت و تناسب گویه

شد. جهت بررسی روایی سازه  تأییدکشور توسط آنها 

تحلیل عامل ، ابزارهای استفاده شده در پرسشنامه نهایی

اکتشافی با استفاده از حداکثر درست نمایی انجام شد. 

همچنین پایایی ابزارها از طریق همسانی درونی با کمک 

( محاسبه گردید. بارعاملی باالتر αآلفا کرونباخ ) شاخص

ی ابزار هادر هرگویه نشان از مناسب بودن گویه 32/0از 

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

 (. 1ابزارها داشت)جدول 

 

 

 

 

 

 مقیاس های استفاده شده در مطالعهنتایج تحلیل عاملی و همسانی درونی : 1جدول 

 همسانی درونی بارعاملی گویه های ابزار
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   آنالین آموزشمحتوای دروس ارائه شده در 

 809/0  خوانی وجود داردبین حجم فعالیت های اختصاص یافته در دوره آنالین و اهداف آن هم. 1

944/0=α 
CI95% 

 (936/0تا 953/0)

 833/0 دانم برای موفقیت در این دوره باید چه کاری انجام دهم(می من مشخص است )منانتظارات دوره آنالین از . 2

 779/0 محتوای دوره آنالین برای موضوعات ارائه شده در ترم تدوین شده است. 3

 815/0 یک توالی منطقی برخوردار است یادگیری مطالب از. 4

 853/0 کالسی واضح استی هافعالیتدستورالعمل نحوه انجام تکالیف و . 5

 842/0 شود تا دانشجویان را در یادگیری درگیر کندمی در این دوره از استراتژی های مؤثر آموزشی استفاده. 6

 769/0 کند تا تنوع عالیق خود را کشف کنندمی ی یادگیری در این دوره دانشجویان را تشویقهافعالیت. 7

تکلیف و بحث ، های مختلفی از دانشجو به عمل آمد )آزمون و امتحانارزشیابی ، در این دوره آنالین. 8

 کالسی

670/0 

 788/0 طبقه بندی سرفصل ها برای ارزیابی دوره واضح است. 9

 779/0 دهدمی استاد مربوطه ارزیابی برای تکالیف دوره را در یک بازه زمانی منطقی انجام .10

   آنالین آموزشتعامل استاد و دانشجو در 

 733/0 کندمی تعامل متقابلی را برای تسهیل یادگیری دانشجویان فراهم، محتوای دوره آنالین. 1

912/0=α 
CI95% 

 (897/0تا 925/0)

 808/0 کندمی حمایت، اساتید از دانشجویانی که مشکل یا سؤالی دارند. 2

 897/0 دهدمی به دانشجو ارائهای بازخوردهای روشن و سازنده، تربیشاستاد برای یادگیری . 3

 853/0 کندمی استاد دانشجو را تشویق به مشارکت و پرسش. 4

 724/0 کندمی این دوره تعامل دانشجو با دانشجو را برای حمایت از یادگیری مولد تقویت. 5

 720/0 دهدمی ارائهتلفن و ایمیل(  ،این دوره روش های مختلفی را برای ارتباطات )ارتباط آنالین. 6

 773/0  بین حجم فعالیت های اختصاص یافته در دوره آنالین و اهداف آن همخوانی وجود دارد. 7

   مشارکت دانشجو

 538/0 کنممی من به کالس توجه. 1

898/0=α 
CI95% 

 (882/0تا 913/0)

 494/0 کنممی من از قوانین دانشکده پیروی. 2

 508/0 دهممی را به موقع انجاممن معموالً تکالیفم . 3

 558/0 کنممی کنم و یا در کالس بحثمی وقتی شک دارم سؤال. 4

 618/0 کنممی من معموالً به طور فعال در تکالیف گروهی شرکت .5

 356/0 من در این دانشگاه احساس موفقیت نمی کنم .6

 645/0 کنممی از کارهای دانشگاه احساس هیجان و ذوق .7

 688/0 من دوست دارم در دانشگاه باشم .8

 804/0 به کارهای دانشگاه عالقه مند هستم .9

 738/0 کالس درس برای من مکان جالبی است.10

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

 فهمیدم

627/0 

 685/0 کنممی با افراد خارج از دانشگاه صحبتام در کالس آموخته در مورد موضوعاتی که .12

 663/0 کنم مشکلم را حل کنم. می سعی، را درک نکردمای اگر معنای یک کلمه .13

 762/0 کنم دانش هایی را که کسب کردم برای حل مشکالت جدید ادغام کنممی سعی .14

 626/0 های مختلف را برای دانش عمومی خود ادغام کنمکنم موضوعات مربوط به رشته می سعی .15

   پذیرش آموزش آنالین

 α=834/0 618/0  یادگیری آنالین یک ایده بد و شکست خورده است. 1
CI95% 

 (803/0تا 862/0)
 906/0 یادگیری آنالین روشی مؤثر برای یادگیری است. 2

 884/0 دارممن ایده استفاده از یادگیری آنالین را دوست . 3

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5178-fa.html


 یپرستار انیتوسط دانشجو نیآموزش آنال رشیبر پذ مؤثرعوامل  و همکاران زادهنیحس لیاسماع
 

mui.ac.irijme.http://  183/  (16) 21: 1400مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مرداد 

 یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیمطالعه توسط کم نیا

 .IR. MAZUMSاست )کد اخالق شده تأییدمازندران 

REC. 1398. 1267). کنندگان در مورد اهداف و شرکت

روند مطالعه آگاه شدند. شرکت در مطالعه داوطلبانه بود و 

به  ،بود ینترنتیصورت اپرسشنامه بهاین که با توجه به 

 فردی طالعاتا یان این اطمینان داده شد کهگوپاسخ

 حفظنام و بیصورت محرمانه کنندگان در مطالعه بهشرکت

 . گرددمی

 افزارها با استفاده از نرمداده لیتحل و هیتجزکلیه مراحل 

(Armonk, NY, USA) SPSS-25  .از صورت گرفت

ی ابزارها هاعاملی اکتشافی برای روایی سازه گویهتحلیل 

 یبرا رنوفیاز آزمون کولموگروف اسماستفاده شد. 

. دیاستفاده گرد وستهیپ یکم یهاداده یعیطب عیتوز یبررس

ی جمعیت هاابتدا از آمار توصیفی برای ارزیابی ویژگی

ساده جهت  یخط ونیاز رگرس شناختی استفاده شد. سپس

آموزش  یرشپذ یزانکننده م ینیبشیپ یرهایمتغ لیتحل

در ادامه  نیاستفاده شد. همچن یانتوسط دانشجو ینآنال

ساده معنادار بودند  یخط ونیکه در رگرس ییرهایمتغ

چندگانه مورد آزمون  یخط ونیزمان در رگرسطور همبه

 05/0از ترکمها آزمون هیکل یداراقرار گرفتند. سطح معن

 شد.  در نظر گرفته

 

 نتايج

 368پرسشنامه ارسال شد و 500در این مطالعه 

شده بود و مورد تحلیل قرار تکمیل کامل  پرسشنامه

دانشجوی 269(. تعداد %73ی دهپاسخ)درصد گرفت

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

همزمان با تحصیل اشتغال  (%8/19/0)نفر73دانشجویان 

نحراف معیار سن و معدل آنها به ترتیب داشتند. میانگین و ا

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

 آورده شده است.  2دانشجویان در جدول 

 

 کارشناسی پرستاری شرکت کننده در پژوهش اطالعات فردی و تحصیلی دانشجویان :2جدول 

 تعداد )درصد( اطالعات فردی و تحصیلی دانشجویان 

 جنس
 269(1/73) مونث

 99(9/26) مذکر

 تأهل
 328(1/89) مجرد

 40(9/10) تأهلم

 اشتغال حین تحصیلی
 73(8/19) بلی

 295(2/80) خیر

 در منزل یگوش/تبلت/تابلپدسترسی به 

 164(6/44) همیشه

 67(2/18) اوقات تربیش

 64(4/17) گاهی

 51(9/13) به ندرت

 22(0/6) اصالً

 یگوش/تبلت/تابلپکیفیت 

 74(1/20) عالی

 84(8/22) بسیار خوب

 95(8/25) خوب

 66(9/17) متوسط

 49(3/13) ضعیف
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 دسترسی به اینترنت پرسرعت

 69(8/18) همیشه

 66(9/17) اوقات تربیش

 121(9/32) گاهی

 68(5/18) به ندرت

 44(0/12) اصالً

 کیفیت اینترنت

 20(4/5) عالی

 71(3/19) خوببسیار 

 123(4/33) خوب

 79(5/21) متوسط

 75(4/20) ضعیف

 

 ینیبشیپ یرهایساده نشان داد متغ یخط ونیرگرس لیتحل

 کیهر )سن شیافزا نیآموزش آنال رشیپذ زانیکننده م

 شیافزا، (=22/0B) یلیترم تحص شیافزا، (=23/0B) (سال

در منزل  یگوش، تبلت، تاببه لپ یدسترس زانیم

(59/0B= )پرسرعت  نترنتیبه ا یدسترس زانیم شیافزا

در  نترنتیاتصال ا تیفیک شیافزا، (=B 99/0در منزل )

، تابلپ تیفیک شیافزا، (=25/1B) نیآنال یهازمان کالس

 شیافزا، (=69/1B) نیآنال یهادر زمان کالس یگوش، تبلت

 نیآنال یهاشده در کالسدروس ارائه ینمره محتوا

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

 مشارکت تحصیلی شیو افزا (=24/0B) نیآنال یهاکالس

 بود.  (=04/0B) انیدانشجو

ساس جدول   بر س ، سه ا شان     لیتعد یخط ونیرگر شده ن

نمره   شیمااناده در مادل افزا    یبااق  یرهاا یداد تنهاا متغ 

نمره تعامل  شیافزا، (=18/0Bشااده )دروس ارائه یمحتوا

ستاد  شجو ) -ا صیلی    شیو افزا (=14/0Bدان شارکت تح   م

قدرت تب   نیبود و ا( =04/0B) انی دانشاااجو   46 نییمدل 

 دارا بود.  را  یدرصد

 

 و چند گانه میزان پذیرش آنالین توسط دانشجویان پرستاری ینتایج رگرسیون خط: 3جدول 

 ینآموزش آنال یرشپذ یزانمبینی کننده متغیرهای پیش

 یان پرستاریتوسط دانشجو

 (چندگانه)شده تعدیل ساده()تعدیل نشده  

میانگین )انحراف 

 معیار(

B p CI 95% B p CI 95% 

 - - - 08/0تا  37/0 002/0 23/0 82/21±2 /48 سن )سال(

01/0تا  22/0 038/0 43/0 (=120n) 2مد: ترم ترم تحصیلی  - - - 

78/0تا  26/1 <001/0 59/0 81/3±29/1  *گوشی در منزل، تبلت، تابمیزان دسترسی به لپ  - - - 

<001/0 99/0 13/3±25/1 * میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در منزل 96/0تا  54/1   - - - 

<001/0 25/1 67/2±15/1 *های آنالیناینترنت در زمان کالسکیفیت اتصال  70/0تا  23/1   - - - 

<001/0 69/1 18/3±30/1 *های آنالینگوشی شما در زمان کالس، تبلت، تابکیفیت لپ 41/1تا  97/1   - - - 

<001/0 24/0 83/24±51/9 *های آنالینشده در کالسمحتوای دروس ارائه 21/0تا  27/0   18/0 001/0> 12/0تا  24/0   

<001/0 35/0 27/16±06/6 *های آنالینتعامل استاد و دانشجو در کالس 31/0تا  40/0   14/0 001/0 05/0تا  23/0   

00/0تا  07/0 022/0 04/0 57/54±50/10 *مشارکت تحصیلی دانشجویان  04/0 022/0 03/0- 

-08/0تا  
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 بحث

بر میزان پذیرش آموزش آنالین  مؤثردراین مطالعه عوامل 

دانشگاه آزاد  پرستاری دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

، شدهدروس ارائه یمحتوا، بررسی شد. ازمیان این عوامل

 انیدانشجو مشارکت تحصیلیدانشجوو -تعامل استاد

از نمره پذیرش آموزش  %46ی کنندگی بینپیشقدرت 

 آنالین توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی را نشان

 دهد. می

نتایج رگرسیون خطی ، درمیان متغیرهای فردی و تحصیلی

ی سن های کنندگی متغیربینپیشساده نشان داد که قدرت 

به طور یکسان بوده تقریباً و ترم تحصیلی دانشجویان 

افزایش یک ترم تحصیلی  یعنی با افزایش هریک سال سن و

به تقریباً دانشجویان میزان پذیرش آموزش آنالین توسط 

آدامز و یک اندازه افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه 

نیز نشان داد  (Adamsو  Ngampornchai) نگامپورنچای

 یلیسال تحص اب آنالینآموزش  یرشپذمیزان که 

وم سال سکه در جویانیدانشمرتبط است و  دانشجویان

 آموزش یرشبه پذ یتربیش یلهستند تما یلتحص

تواند به این دلیل . این موضوع می(18)دارند یکیالکترون

باشد که تغییر مقطع تحصیلی و همچنین تغییر نوع آموزش 

های ابتدایی ورود به دانشگاه برای دانشجویان در سال

جهت راهنمایی  تربیشحمایت  چالش انگیز بوده و نیاز به

برای نحوه مطالعه و نحوه دسترسی به منابع درسی و 

نحوه تعامل با اساتید و همچنین آشنایی با قوانین و 

تحصیل در دانشگاه دارند و این امر با حضور در مقررات 

محیط دانشگاه و شناخت اساتید و ارتباط حضوری با 

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

ی در یادگیری پیدا تربیشبا این موارد دانشجویان استقالل 

ی در آموزش آنالین تربیشکرده و بنابراین پذیرش 

  خواهند داشت.

 درصد 50از  تربیشدهد که نتایج مطالعه نشان می

ی گوش/تبلت/تابلپدانشجویان دسترسی همیشگی به 

ندارند و اکثر دانشجویان دسترسی به اینترنت پرسرعت 

در منزل را ندارند و همچنین کیفیت اینترنت دانشجویان در 

ی کنندگی این بینپیشحد متوسط بوده است و قدرت 

در  یانتوسط دانشجو ینآموزش آنال در پذیرش هامتغیر

 تربیشنیز  هانتایج رگرسیون خطی نسبت به سایر متغیر

ی و گوش/تبلت/تابلپ. یعنی با افزایش دسترسی به است

و افزایش کیفیت  افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت

یان توسط دانشجو ینآموزش آنالاینترنت میزان پذیرش 

نیز ( Lee J)لی جی د. نتایج مطالعهخواهد ش تربیشبسیار 

  ینآنال یبانیخدمات پشت یفیتدرک کنشان داد 

و  ینآنال یادگیریدر قبال  یکننده قابل توجه یبینپیش

از آموزش آنالین  یکاییو آمرای کره یاندانشجو یترضا

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

آن باعث کاهش کیفیت یادگیری دانشجو و کاهش پذیرش 

آموزش آنالین از طرف این گروه از دانشجویان خواهد 

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

ستاد و دانشجو بسیار های آنالین برای اشده در کالس

کاهش کیفیت اتصال به اینترنت مانع از حضور ، است مهم

به موقع دانشجو و نارضایتی استاد و وقفه در تدریس 

خواهد شد. همچنین حضور مداوم در کالس جهت یادگیری 

 است پیوسته مطالب درسی برای دانشجو بسیار با اهمیت

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

، برای اتصال مجدد، خروج متناوب دانشجو از کالس

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

توجه به این که کیفیت اتصال پایین بوده و سرعت اینترنت 

اتصال مجدد و پیوستن به کالس زمان  است نیز پایین

بنابراین این عوامل  .زیادی را به خود اختصاص خواهد داد

باعث نارضایتی دانشجویان و کاهش پذیرش آموزش 

 آنالین خواهد شد. 

 هاینتایج رگرسیون خطی تعدیل شده نشان داد که متغیر

دانشجوو -تعامل استاد، شده دروس ارائه یمحتوا

در مدل باقی ماندند و این  انیدانشجو مشارکت تحصیلی
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ذف شدند ارزش هایی که حها نسبت به متغیرمتغیر

چافین و جاکوبسان  ی دارند.تربیشگویی کنندگی پیش

(Chaffin  وJacobson)  نیز در مطالعه خود مشارکت

دانش جویان در یادگیری را کلید اصلی موفقیت آنها دانست 

این مشارکت بستگی به ارتباط مؤثر بین  کند کهو بیان می

و بین بین دانشجویان با یکدیگر، مدرسان و دانشجویان

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

که  دادنشان  یجنتا( loveو  Aish)الو و آییشدر مطالعه 

 یفیتک، مدرسین تأثیر، به تالش یدام، به عملکرد یدام

تمایل برای از عومل مهم در  یشخص یخدمات و نوآور

از  تربیشکه این عوامل  هستند استفاده از آموزش آنالین

همه نقش دانشجو را در پذیرش آموزش آنالین پررنگ 

های حاصل در مطالعه عزیزی و همکاران یافته. (20)کندمی

نقش مدرس آموزش آنالین و  از کاربست مولفه

ی آموزش مجازی های آن در برنامه درسی رشتههاویژگی

علوم پزشکی از دیدگاه دانشجویان نشان داد که 

ی نقش مدرس مجازی در سطح نسبتا تحقق یافته هاویژگی

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

ی هاان رشتهبرای دانشجوی به خصوصافزایش یادگیری 

نیاز به محتوای مناسب و غنی آموزشی و  علوم پزشکی

استاد با  تربیشنمایش اسالید و فیلم و عکس و تعامل 

دانشجویان دارد همچنین با توجه به این که دانشجویان 

کنند و در دوران می برای اولین بارآموزش آنالین را تجربه

به  ی درسهادر کالس 19قبل از شیوع ویروس کووید 

کردند و از امکانات کمک می صورت حضوری شرکت

آموزشی و حضور استاد در کالس و ارتباط کالمی و 

ی گروهی و پاسخ به هاو در بحث ندمند بودچشمی بهره

بنابراین این  ؛ی داشتندتربیشی اساتید مشارکت هاسؤال

امر طبیعی خواهد بود که کاهش کمیت و کیفیت محتوی 

 و کاهش مشارکت تحصیلی با دانشجوتعامل استاد ، درس

 مانع از پذیرش آموزش آنالین شود.  انیدانشجو

حاضر  تحقیق در کنندگانمشارکت که این به توجه با

دانشجویان پرستاری بودند و اکثر دانشجویان در این 

 به آن نتایج مقطع دختر و مجرد هستند لذا شاید تعمیم

پژوهش در دیگر میسر نباشد. لذا تکرار  یهاجمعیت

تر مانند دانشجویان مقاطع دیگر پرستاری ی متنوعهانمونه

گردد. همچنین تورش می ی دیگر پیشنهادهاو یا رشته

 هاداده آوریجمعی هاانتخاب یکی از مهم ترین محدودیت

 به صورت آنالین است. 

 

 گيرينتيجه

-نمره تعامل استاد، شدهدروس ارائه یمحتوای هامتغیر

درصد قدرت 46 انیدانشجو مشارکت تحصیلیدانشجوو 

ی کنندگی میزان پذیرش آنالین توسط دانشجویان بینپیش

 هادهد. با توجه به یافتهمی دانشگاه علوم پزشکی را نشان

شود در صورتی که اساتید جهت اجرای گیری مینتیجه

با استفاده از  آموزش آنالین محتوی درس ارائه شده را

ی هارد و پیوست تصاویر گویا و فیلمی استانداهااسالید

و با ایجاد خالقیت در تعامل  ایندتقویت نم آموزشی به آنها

مانند پرسش و پاسخ با دانشجویان و استفاده از تمام 

امکانات سیستم آموزش مجازی مانند نوشتن پیام و فعال 

کردن امکان صحبت برای دانشجویان و یا استفاده از 

صبوری در  ترمهمو از همه تدریس به صورت تصویری 

توان امید داشت که میزان پذیرش می ،این نوع از آموزش

 آموزش آنالین در بین دانشجویان افزایش یابد. 

 

 قدرداني

ین دانشکده پرستاری علوم پزشکی مسؤولبدینوسیله از 

مازندران و گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی گرگان و 

دانشجویان پرستاری که در این نیشابور جهت همکاری و 

 شود. می تشکر و قدردانی ،تحقیق شرکت نمودند
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the COVID-19 pandemic 
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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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Addresses: 
1. PhD Student in Nursing, School of nursing and midwifery, Tehran Islamic Azad University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. Email: Esmaeel. hoseinzadeh@yahoo.com 
2. Assistant Professor, Department of Nursing, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.  

Email: tayebealiabadi@yahoo.com  
3. () Professor, Nursing and Midwifery Care research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: nahid. nayeri@gmail.com 
4. Assistant Professor, Department of Nursing, School of Nursing, Alborz University of Medical Sciences , 

Karaj, Iran  . Email: Par. rahmatpour@gmail.com 
5.  Associate Professor, Medical Educational Development Center, Mazandaran University of Medical 

Sciences, Sari, Iran. Email: pegadis@yahoo.com 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
mailto:hoseinzadeh@yahoo.com
mailto:nahid.nayeri@gmail.com
mailto:pegadis@yahoo.com
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5178-fa.html
http://www.tcpdf.org

