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Abstract
Introduction: During the Covid-19 epidemic, the use of online e-learning in higher education has 
grown significantly. Accordingly, the present study was conducted to investigate the application of 
e-learning in nursing students of nursing schools of Islamic Azad University of Mazandaran in 2020.
Methods: This study was a descriptive survey method. The statistical population was all 650 nursing 
students in the nursing schools, which by stratified random sampling method according to Krejcie 
and Morgan table, 242 people (female = 184 and male = 58) as Samples were selected. The research 
instrument was a researcher-made 20-item questionnaire based on Farajollahi (2012) questionnaire 
whose face and content validity was confirmed by experts and by internal consistency method 
and Cronbach's alpha coefficient, the total reliability was calculated to be 0.89. Data analysis was 
performed by one-group t-test and t-test for independent groups at a significant level (α= 0.05).
Results: The application rate of e-learning in nursing students of Islamic Azad University of 
Mazandaran Province (3.60 ± 1.06) is higher than average (cut-off point: 3) (P<0.05). Application 
rate of e-learning (3.60 ± 1.06) and its dimensions Information quality (3.74 ±0.98), system quality 
(3.45 ± 1.25), service quality (3.53 ± 1.14) And electronic satisfaction (3.33 39 1.39) are not different 
between male and female students during corona epidemic (α>0.05).
Conclusions: The application of e-learning in nursing students of Islamic Azad University of 
Mazandaran Province is more than average, desirable and satisfactory and to increase its level can be 
compared with other higher education centers in developed countries to determine and eliminate the 
gap in the centers. Achieved domestic education.
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چکیده
مقدمــه: در دوران همــه گیــری کوویــد-19، اســتفاده از آمــوزش الکترونیکــی آنالیــن در آمــوزش عالــی رشــد ویــژه ای یافتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی کاربســت آمــوزش الکترونیکــی در دانشــجویان پرســتاری دانشــکده هــای پرســتاری 

دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازنــدران در ســال 1399 انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه بــا روش توصیفــی از نــوع پیمایشــی انجــام شــد. جامعــه آمــاری، کلیــه دانشــجویان پرســتاری دانشــکده هــای 
پرســتاری بــه تعــداد 650  نفــر بــود کــه بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه ای طبــق جــدول کرجســی و مــورگان 242 نفــر )تعــداد 
زن= 184 نفــر و تعــداد مــرد= 58 نفــر( بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. ابــزار پژوهــش، پرسشــنامه 20 ســوالی محقق ســاخته کاربســت 
آمــوزش الکترونیکــی بــا اقتبــاس از پرسشــنامه فــرج اللهــی )1391( بــود کــه روایــی صــوری و محتوایــی آن بــا نظــر متخصصــان تاییــد 
و بــه روش همســانی درونــی و ضریــب آلفــا کرونبــاخ، پایایــی کل برابــر 0/89 محاســبه شــد. تجزیــه و  تحلیــل داده هــا بــا آزمــون هــای  

t تــک گروهــی و t بــرای گــروه هــای مســتقل در ســطح معنــی داری )α=0/05( انجــام گرفــت.
یافتــه هــا: میــزان کاربســت آمــوزش الکترونیکــی در دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازنــدران )1/06 ± 3/60( 
باالتــر از متوســط )نقطــه بــرش: 3( اســت )P>0/05(. میــزان کاربســت آمــوزش الکترونیکــی )1/06 ± 3/60( و ابعــاد آن کیفیــت اطالعات 
ــن  ــت الکترونیکــی )1/39 ± 3/33( در بی ــات )1/14 ± 3/53( و رضای ــت خدم ــت سیســتم )1/25 ± 3/45(، کیفی )0/98 ± 3/74(، کیفی

 .)P >0/05( دانشــجویان زن و مــرد در دوران همــه گیــری کرونــا، متفــاوت نیســت
نتیجــه گیــری: کاربســت آمــوزش الکترونیکــی در دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازنــدران بیــش از متوســط، 
مطلــوب و رضایــت بخــش اســت و جهــت افزایــش ســطح آن می تــوان بــا مقایســه وضعیــت موجــود بــا دیگــر مراکــز آمــوزش عالــی 

کشــورهای توســعه یافتــه بــه تعییــن و رفــع شــکاف در مراکــز آموزشــی داخــل کشــور دســت یافــت.
کلیدواژه ها: آموزش الکترونیکی، کووید 19، دانشجویان، پرستاری.

مقدمه
در قــرن بیســت و یکــم و در پایــان ســال 2019، در ووهــان 
ــه شــد  ــز از ویــروس هــا تجرب چیــن یــک اپیدمــی کامــال متمای
کــه طــی پنجــاه روز نخســت انتشــار، هــزاران چینــی را کشــت و 
هــزاران شــهروند دیگــر را مبتــال و در یــک دوره کوتــاه، در سراســر 
ــروس  ــا وی ــد، کرون ــروس جدی ــن وی ــت. ای ــترش یاف ــان گس جه

ــد-19،  ــی کووی ــیوع ناگهان ــد ]1[. ش ــی ش )COVID-19( معرف
سیســتم هــای آموزشــی دنیــا را بــا چالــش هــای متعــددی روبــرو 
ــرار داد. در 120  ــر ق ــت را تحــت تأثی ــم و تربی ــرد و حــوزه تعلی ک
کشــور، یادگیــری حضــوری متوقــف و آموزش یــک میلیــارد دانش 
آمــوز یــا دانشــجو بــا دســتور تعطیلــی مــدارس و آمــوزش عالــی 
بــه عنــوان اقدامــی اضطــراری بــرای جلوگیــری از شــیوع عفونــت، 
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صــادر شــد ]2[. در مواجــه بــا اپیدمــی کوویــد-19 پروتــکل هــای 
بهداشــتی بــر رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی تأکیــد کردنــد و 
ــن کــه  ــرای ای ــا، ب ــه در کشــور م در بســیاری از کشــورها از جمل
آمــوزش دانش آمــوزان و دانشــجویان در طــول دوره فاصلــه گذاری 
اجتماعــی دچــار وقفــه نشــود و برنامه هــای درســی طبــق برنامــه از 
قبــل مشــخص شــده، تــداوم داشــته باشــد، راهکارهــای مختلفــی 
ارائــه شــد ]3[. در حقیقــت، بــا آغــاز تعطیلی مــدارس و دانشــگاهها 
بــراي کمــک بــه حــذف ایــن ویــروس، دغدغــه تدویــن و اجــراي 
برنامــه هــاي تحصیلــی بــراي تــداوم آمــوزش هــا در منــزل و در 
شــرایط قرنطینــه خانگــی بــه یکــی از بــزرگ تریــن چالــش هــای 
ــی تبدیــل شــد ]4[.  ــه آمــوزش عال نظــام هــای آموزشــی از جمل
ــر  ــی نظی ــن الملل ــا و ســازمان هــای بی ــه نهاده ــه اي ک ــه گون ب
ــف[  ــد ]یونیس ــل متح ــازمان مل ــودکان س ــدوق ک ــازمان صن س
ــن  ــراي تدوی ــو ب ــه تکاپ ــم ب ــت ه ــی بهداش ــازمان جهان و س
برنامــه هــای درســی، دســتورالعمل هــا و راهنماهــاي آموزشــی و 
تربیتــی بــراي ایــن شــرایط وادار شــدند. بــه ایــن ترتیــب، آمــوزش 
الکترونیــک یــا آمــوزش از طریــق فضــاي مجــازي به عنــوان یکی 
ــی، انتخــاب شــد  از برنامــه هــاي مهــم و جــدي در آمــوزش عال
ــد-19 مــی توانســت  ــه کووی ــن ک ــا ای ــارت دیگــر، ب ــه عب ]5[. ب
تأثیــرات منفــی بــر فعالیتهــای آموزشــی داشــته باشــد، امــا، رعایت 
ــن را  ــه گــذاری اجتماعــی، رشــد فعالیتهــای آموزشــی آنالی فاصل
ــی در آمــوزش ایجــاد نشــود.  ــه خلل ــا هیــچ گون تحریــک کــرد ت
از ســویی، مبحــث یادگیــری الکترونیکــی و آمــوزش الکترونیکــی 
ــم  ــای مه ــوان یکــی از کاربرده ــه عن ــر ب ــالهای اخی در طــول س
ــگاه  ــر دانش ــوده و اکث ــرح ب ــات مط ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
هــای جهــان در زمینــه گســترش آمــوزش از ایــن طریــق، دســت 
بــه اقدامــات بســیار مهمــی زده بودنــد ]6[. آمــوزش الکترونیکــی 
بکارگیــری فنــاوری هــای اطالعــات  و  ارتباطــات بــرای انتقــال 
ــه  ــری ب ــوای یادگی ــات و محت ــی اطالع ــری تعامل ــره گی و به
منظــور آمــوزش، یادگیــری و افزایــش عملکــرد و دانــش فراگیــران 
ــی  ــوزش الکترونیک ــوی آم ــه س ــترده ب ــرد گس ــت ]7[. رویک اس
ــد  ــوزش الکترونیکــی فوای ــه سیســتم آم ــواه آن اســت ک ــود گ خ
ــا و  ــازمان ه ــراد، س ــرای اف ــردی را ب ــه ف ــر ب ــای منحص و مزای
مراکــز آموزشــی بــه همــراه دارد و وجــود مشــکالتی نظیــر 
حضــور اســاتید و دانشــجویان در کالســهای حضــوری، تجهیــزات 
و امکانــات آموزشــی بــه روز و امــکان دسترســی بــه فنــاوری های 
جدیــد آموزشــی و غیــره، باعــث توســعه روش هــا و راهبردهــای 
یاددهی-یادگیــری غیرحضــوری بــا بهــره گیــری از فنــاوری و نــرم 

افزارهــای آموزشــی شــده اســت ]8[. 

نتایــج مطالعــه He و همــکاران )2021( نشــان داد، آمــوزش 
ــه  ــبت ب ــری را نس ــزان یادگی ــد، می ــی، 30-20 درص الکترونیک
کالســهای درس ســنتی افزایــش مــی دهــد. هــم چنیــن، 
ــی  ــای درس ــزوه ه ــفاده از ج ــای اس ــه ج ــه ب ــجویانی ک دانش
کننــد،                    مــی  اســتفاده  الکترونیکــی  آمــوزش  محتواهــای  از 
فعــال تــر و بــا انگیــزه تــر از بقیــه دانشــجویان هســتند. چــرا کــه، 
اســتفاده از دوره هــای آموزشــی مبتنــی بــر وب بــه دلیــل انعطــاف 
ــوای  ــرای گســترش محت ــی را ب ــات خوب ســامانه آموزشــی، امکان
علمــی و افزایــش عمــق یادگیــری فراهــم مــی کنــد ]9[. از همیــن 
ــی  ــدگان آن خیل ــعه دهن ــرای توس ــران ب ــدی کارب رو، رضایتمن
مهــم اســت. زیــرا، موفقیــت ســامانه هــای مبتنــی بــر رایانــه بــه 
طــور کلــی وابســته بــه رضایتمنــدی کاربــران اســت. بــه عبارتــی، 
رضایتمنــدی یکــی از عواملــی اســت کــه بــر قابلیــت اســتفاده از 
سیســتم و بــه طــور مســتقیم بــر عملکــرد تأثیــر مــی گــذارد ]10[. 
لــذا، بــا وجــود ســرمایه گذاریهــای وســیعی کــه در توســعه ســامانه 
ــران  ــر کارب ــری الکترونیکــی انجــام شــده اســت، اگ ــای یادگی ه
ــی نداشــته باشــند،  ــت کاف ــا رضای ــد و ی از ســامانه اســتفاده نکنن
ســرمایه گــذاری بــه هــدر رفتــه و بــی فایــده خواهــد بــود. طبیعــی 
ــه اســتمرار  ــدی دانشــجویان ب ــدی و رضایتمن اســت کــه عالقمن
کار در محیــط یادگیــری الکترونیکــی و پذیــرش نقــش آن در 
ــعه و  ــاد داری، در توس ــری و ی ــزان یادگی ــا و می ــش مهارته افزای
ــد داشــت  ــر بســزایی خواه ــوزش، تأثی ــوع از آم ــن ن گســترش ای
]11[. از همیــن رو، رمــز موفقیــت ســازمانهای برتــر ارائــه کننــده 
ــوان در مشــتری مــداری و توجــه  خدمــات الکترونیکــی را مــی ت
ــدی وی، جســتجو  ــب رضایتمن ــان در جل ــات آن ــت خدم ــه کیفی ب
کــرد. بــه دلیــل ارتبــاط شــدید آن بــا کاهــش هزینــه هــا، افزایــش 
ســودآوری، رضایتمنــدی و وفــا داری مشــتری و تضمیــن اســتمرار 
ــه یــک موضــوع مهــم پژوهشــی شــده اســت  ــل ب خدمــت تبدی
]10[. نتایــج مطالعــه Liyanagunawardena و همــکاران )2018( 
و Yakubu & Dasuki )2018( نشــان داد مشــتریان اینترنتــی 
ــای  ــاال، به ــت ب ــا کیفی ــک ب ــات الکترونی ــت خدم ــد باب حاضرن
ــر  ــی داری ب ــر معن ــات تاثی ــت خدم ــد و کیفی ــری بپردازن باالت
رضایــت مشــتری، وفــاداری مشــتری، حفــظ مشــتری و تصمیــم 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــروری اس ــن، ض ــد دارد. بنابرای ــای خری ه
اعتمادســازی در مشــتریان، وفــاداری و حفــظ مشــتریان بایــد بــر 
کیفیــت بــاالی خدمــات الکترونیــک تمرکــز شــود ]12, 13[. از آن 
جــا کــه تقریبــا کلیــه ســازمانهای امــروزی از جملــه دانشــگاه هــا 
نیازمنــد رقابــت در عرصــه هــای مختلــف از جملــه عرضــه خدمات 
هســتند، ارائــه خدمــات بــا کیفیــت در دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی 
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پایــدار از اهمیــت قابــل مالحظــه ای برخوردار اســت ]8[. ســازمانها 
و مؤسســات آموزشــی جهــت بقــاء و موفقیــت در بازارهــای رقابتی، 
ــد.  ــه کنن ــتریان ارائ ــه مش ــی ب ــا کیفیت ــات ب ــد خدم ــر بای ناگزی
تجربــه نشــان داد کــه بهبــود در خدمــات دریافتی توســط مشــتری 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــش ســودآوری اســت. ســازمان های ــل افزای از دالی
کننــده خدماتــی فراتــر از انتظــارات مشــتریان خــود هســتند، اغلــب 
ــو از  ــر الگ ــع، تغیی ــد. در واق ــری برخوردارن ــادار ت ــتریان وف از مش
صنعــت گرایــی بــه مشــتری مــداری باعــث شــد کیفیــت خدمــات، 
ــرار  ــه ق ــون توج ــودآوری، در کان ــد و س ــش رش ــتای افزای در راس
ــکاران  ــه Liyanagunawardena و هم ــج مطالع ــرد ]4[. نتای گی
ــالوه  ــوزش مجــازي و برخــط ع ــه روش آم )2018( نشــان داد ک
ــر تأثیــر مفیــد بــر بهداشــت، بــه کاهــش هزینــه هــا، آمــوزش  ب
کامــل و افزایــش دسترســی کاربــران بــه محتــوا و رضایــت آنهــا 
ــرای  ــه ای ب ــات مقدم ــت خدم ــت و کیفی ــته اس ــراه داش را هم
ــه  ــر ب ــتری منج ــدی مش ــت و رضایتمن ــتری اس ــت مش رضای
ــا  ــد شــد. ب ــظ مشــتری خواه ــاداری و در نتیجــه حف ــش وف افزای
ــا کیفیــت باالتــر مســتلزم شــناخت  ــه خدمــات ب ایــن وجــود، ارائ
ــه  ــات ارائ ــت خدم ــای مشــتریان و کیفی ــن خواســته ه ــط بی رواب
ــود  ــه خ ــکاران )2020( در مطالع ــهزاد و هم ــده اســت ]12[. ش ش
گــزارش کردنــد کــه بیــن رضایــت کاربــر و پورتــال هــای آمــوزش 
الکترونیکــی رابطــه مثبــت وجــود دارد بــه طــوری کــه در مــردان 
ــات  ــت اطالع ــزی، کیفی ــگاه های مال ــجو در دانش ــان دانش و زن
ــد و  ــتقیم دارن ــه مس ــر رابط ــت کارب ــا رضای ــتم ب ــت سیس و کیفی
ــی از نظــر اســتفاده از پورتال هــای  ــان ســطح متفاوت ــردان و زن م
آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه های مالــزی دارنــد ]2[. فارســی 
ــزان  ــن می ــی تعیی ــه بررس ــه ای ب ــکاران )1400( در مطالع و هم
رضایتمنــدی دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی آجا از 
کیفیــت دوره تحصیلــی و آمــوزش مجــازی طــی بحــران پاندمــی 
کوویــد-19 پراختنــد و نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه کیفیــت 
دوره آموزشــی از دیــد 2/66 درصــد دانشــجویان رضایتبخــش بــود 
ــای  ــوزش ه ــجویان از آم ــد دانش ــت 3/56 درص ــزان رضای و می
مجــازی در حــد متوســط بــود ]Wang  .]14 و همــکاران )2021( 
ــوزش  ــرای آم ــن ب ــوزش آنالی ــه آم ــد ک ــه خــود دریافتن در مطالع
دندانپزشــکی در طــول اپیدمــی بیمــاری کوویــد-19 دارای ضرورت 
و اثربخشــی الزم اســت کــه می توانــد بــا مــدل آموزشــی و ابــزار 
آموزشــی ســنتی بــرای تقویــت اطالعــات آمــوزش دندانپزشــکی، 
ــد  ــت آی ــوزش بدس ــتری از آم ــی بیش ــده و اثربخش ــب ش ترکی
ــن  ــوان ای ــر شــده، می ت ــات ذک ــج مطالع ــه نتای ــا توجــه ب ]15[. ب
برداشــت را داشــت کــه در مراکــز آموزشــی و بویــژه مراکــز آموزش 

عالــی، پرداختــن بــه ایــن موضــوع مــی توانــد در پیشــبرد اهــداف 
آمــوزش الکترونیکــی کمــک شــایانی نمایــد. طبیعــی اســت کــه 
ــط  ــتمرار کار در محی ــه اس ــجویان ب ــت دانش ــدی و رضای عالقمن
ــن  ــترش ای ــعه و گس ــش آن در توس ــی و نق ــری الکترونیک یادگی
نــوع از آمــوزش تأثیــر بســزایی دارد. بــاال بــودن کیفیــت خدمــت 
الکترونیــک، کلیــد موفقیــت ایــن نــوع خدمات اســت کــه در محیط 
رقابتــی جهانــی آمــوزش الکترونیکــی فعالیــت مــی کننــد. اغلــب 
ــل  ــه عوام ــد ک ــرده ان ــه را درک ک ــن نکت ــوزه ای ــن ح ــن ای فعالی
ــن  ــای پایی ــا به ــور در وب و ی ــط حض ــت فق ــا شکس ــت ی موفقی
خدمــات نیســت، بلکــه عامــل مهــم انتقــال کیفیــت بــاالی خدمت 
الکترونیــک اســت ]12[. آمــوزش الکترونیکــي در رشــته پرســتاري 
نیــز بــه عنــوان یــک روش آمــوزش بــراي تفکــر خــالق و انتقادي 
ــاي  ــت ه ــاختار فعالی ــد س ــدد و تجدی ــازماندهي مج ــق س از طری
یادگیــري مختلــف جدیــد معرفــي شــده اســت. بــه طــوری کــه، 
آمــوزش الکترونیکــي محبوبتریــن روش بــراي آمــوزش پرســتاري 
بــراي از بیــن بــردن مشــکالت آموزشــي ماننــد ســایر رشــته هــا 

ــل شــده اســت ]16[.  تبدی
قابــل ذکــر اســت کــه شــیوع بیمــاری کوویــد-19، تبعــات منفــی 
زیــادی داشــته اســت کــه از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه تغییر 
یکبــاره ســبک آموزشــی و فراینــد تدریــس دانشــجویان و اســاتید 
اشــاره نمــود. لــذا دغدغــۀ اصلــي برنامــه ریــزان امــر آمــوزش های 
آنالیــن و مجــازی، پذیــرش و بکارگیــری فنــاوری هــای جدیــد از 
ســوی دانشــجویان اســت و ایــن امــر از مهمتریــن عوامــل موفقیت 
ــه بکارگیــری  آن اســت و در صــورت نپذیرفتــن و عــدم تمایــل ب
فنــاوري از ســوي کاربــران یــا ضعــف در پذیــرش آن، منابــع هــدر 
ــد. هــم  مــي رود و قابلیــت هــاي سیســتم بســیار تنــزل مــي یاب
ــده اســتفاده از آمــوزش هــای مجــازی در  ــا گســترش فزاین گام ب
ــا و دانشــگاه هــای  ــه دانشــکده ه ــز آموزشــی از جمل ــر مراک اکث
ــای  ــکده ه ــد-19، دانش ــی کووی ــی پاندم ــکی در ط ــوم پزش عل
ــا بهــره  پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازنــدران نیــز ب
ــت  ــی تربی ــه رســالت خــود یعن ــری از آمــوزش الکترونیکــی ب گی
ــف  ــا را متوق ــوزش ه ــوده و آم ــد ب ــتاری پایبن ــجویان پرس دانش
ــت آموزشــی  ــق فضــای مدیری ــوزش را از طری ــد و آم نســاخته ان
 )LMS( Learning Management System مجــازی یــا همــان
بــرای آمــوزش دروس اســتفاده کردنــد کــه بــا ایــن سیســتم کلیــه 
نیازهــای آموزشــی ســازمان را بــه صــورت الکترونیکــی و اینترنتــی 
ــه  ــوان کلی ــتم LMS می ت ــتن سیس ــا داش ــود و ب ــرآورده می ش ب
فعالیتهــای آموزشــی ســازمان را بــه صــورت اینترنتــی انجــام داد.با  
ایــن حــال، بــه رغــم همــه تــالش هــای انجــام شــده به نظــر می 
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رســد، ســطح رضایــت دانشــجویان از آمــوزش هــا بــا ســطح ایــده 
آل فاصلــه دارد، بــا عنایــت بــه ایــن کــه هرگونــه برنامــه ریــزی 
ــت آمــوزش الکترونیــک در گــرو شــناخت  ــاء کیفی در جهــت ارتق
مشــکالت، نارســائیها و کاســتی هــای موجود در سیســتم آموزشــی 
ــی  ــه بررس ــه ب ــن مطالع ــد، ای ــی باش ــدف م ــروه ه ــدگاه گ از دی
کامــل و همــه جانبــه دانشــجویان زن و مــرد ذی نفــع در فرآینــد 
ــگاه آزاد  ــتاری دانش ــای پرس ــکده ه ــی دانش ــوزش الکترونیک آم
اســتان مازنــدران پرداخــت، چــرا کــه اعتقــاد دارد دوام و مانــدگاری 
آمــوزش الکترونیکــی وابســته بــه رضایتمنــدی دانشــجویان 
می¬باشــد. بنابرایــن، مطالعــه کاربســت آمــوزش الکترونیکــی در 
دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازنــدران در 

دوران همــه گیــری کوویــد-19، مــورد بررســی اســت.

روش کار
پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت. جامعــه آماری، 
کلیــه دانشــجویان پرســتاری دانشــکده هــای پرســتاری دانشــگاه 
ــی 1399-1400  ــال تحصیل ــدران در س ــتان مازن آزاد اســالمی اس
بــه تعــداد 650 نفــر اســت کــه بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی 
طبقــه ای )بــر حســب جنســیت( و بــا اســتفاده از جــدول کرجســی 
ــداد  ــه تع ــدند ک ــاب ش ــر انتخ ــداد 242 نف ــورگان )2001( تع و م
زنــان برابــر بــا 184 نفــر و تعــداد مــردان برابــر بــا 58 نفــر بــود.

آگاهانــه جهــت  و  داوطلبانــه  ورود، رضایــت  هــای  مــالک 
ــته  ــل در رش ــواالت پرسشــنامه، تحصی ــه س ــه کلی پاســخگویی ب
ــگاه آزاد  ــتاری دانش ــای پرس ــکده ه ــی از دانش ــتاری در یک پرس
ــی 1400-1399 و  ــال تحصیل ــدران در س ــتان مازن ــالمی اس اس
حضــور مســتمر در کالس هــای آنالیــن دانشــگاه در ایــام شــیوع و 
همــه گیــری کوویــد-19 و مــالک خــروج عــدم تمایــل و رضایــت 

ــود.  ــنامه، ب ــه پرسش ــرای مشــارکت و پاســخگویی ب ــی ب قلب
توســط محقــق در بیــن شــرکت کننــدگان تعــداد 242 پرسشــنامه 
ــی  ــازه زمان ــه در ب ــد ک ــع گردی ــا توزی ــردآوری داده ه ــت گ جه
ــه  ــق مراجع ــت 1400 از طری ــر اردیبهش ــا اواخ ــاه 1399 ت دی م
حضــوری و انالیــن انجــام شــد. قابــل ذکــر اســت کــه دانشــگاه 
ــد از  ــوده و بع ــوری ب ــورت حض ــه ص ــتان 1399 ب ــل زمس در اوای
ــذا در  ــوده و ل ــه ضــورت مجــازی ب شــیوع بیمــاری کوویــد-19 ب
ایــام حضــوری دانشــجویان، تعــدادی از پرسشــنامه ها بــه صــورت 
ــته  ــا خواس ــد و از آنه ــل داده ش ــا تحوی ــه آزمودنی ه ــوری ب حض
شــد در نهایــت دقــت بــه ســواالت پرسشــنامه پاســخ دهنــد و در 
ــتفاده از فضــای مجــازی  ــه اس ــام غیرحضــوری در دانشــگاه، ب ای
ــا  ــد ت ــته ش ــجویان خواس ــاتید، از دانش ــی از اس ــاعدت برخ و مس

ــزار  ــد. اب ــه گروه هــای درســی پاســخ دهن ــه ســواالت ارســالی ب ب
ــاس از پرسشــنامه  ــا اقتب ــاخته ب ــق  س پژوهــش، پرسشــنامه محق
فــرج اللهــی )1391( بــود. ایــن پرسشــنامه شــامل20 گویــه اســت 
ــتم  ــت سیس ــای 5-1(، کیفی ــنجه ه ــات )س ــت اطالع ــه کیفی ک
ــات )ســنجه هــای 11-15(  ــت خدم )ســنجه هــای 10-6(، کیفی
ــنجد.  ــی س ــای 20-16( را م ــنجه ه ــی )س ــت الکترونیک و رضای
ــر روی یــک مقیــاس پنــج درجــه اي  ــارات ایــن پرسشــنامه ب عب
ــدارم، 4:  ــری ن ــم، 3: نظ ــم، 2: مخالف ــیار مخالف ــرت )1: بس لیک
موافقــم و 5: بســیار موافقــم( نمــره گــذاری مــی شــوند. حداکثــر 
نمــره ای کــه پاســخگو مــی توانــد از ایــن پرسشــنامه بــه دســت 
آورد نمــره 100 و حداقــل، نمــره 20 اســت. چنانچــه، در هــر مؤلفــه 
و نمــره کل، مجمــوع نمــرات بــر تعــداد گویــه هــای آن تقســیم 
ــه در  ــت ک ــر 1 اس ــره براب ــل نم ــره 5 و حداق ــر نم ــردد، حداکث گ
ــرش( در  ــه ب ــری: نقط ــن نظ ــط )میانگی ــر متوس ــره 3 براب آن نم
نظــر گرفتــه مــی شــود. از آنجایــی کــه ایــن پرسشــنامه محقــق 
ــات  ــن پرسشــنامه در مطالع ــوده و ســابقه اســتفاده از ای ســاخته ب
دیگــران وجــود نداشــت، بنابرایــن بــه منظــور تاییــد روایــی صوری 
ــای  ــتادان برجســته رشــته ه ــن از اس ــی از نظــرات 5 ت و محتوای
تکنولــوژی آموزشــی، مدیریــت آموزشــی و روان شناســی تربیتــی 
دارای تحصیــالت دکتــری و عضــو هیئــت علمــی در دانشــگاه آزاد 
ــالح  ــش و اص ــس از ویرای ــتفاده و پ ــاری اس ــد س ــالمی واح اس
برخــی گویــه هــا، روایــی صــوری و محتوایــی آن مــورد تاییــد قرار 
ــای  ــب آلف ــبه ضری ــی و محاس ــانی درون ــه روش همس ــت. ب گرف
ــاد  ــوزش الکترونیکــی و ابع ــرای کاربســت آم ــی ب ــاخ، پایای کرونب
آن یعنــی کیفیــت اطالعــات، کیفیــت سیســتم، کیفیــت خدمــات و 
رضایــت الکترونیکــی بــه ترتیــب برابــر 0/89، 0/86، 0/86، 0/85 
و 0/83 شــد کــه نشــان داد پرسشــنامه از پایایــي بــاال و مطلوبــی 

برخــوردار اســت.
خاطــر نشــان مــی ســازد شــرکت پاســخگویان در ایــن پژوهــش 
کامــال داوطلبانــه و حتــي پــس از موافقــت بــا شــرکت در پژوهــش 
مي توانســتند هــر زمــان کــه بخواهنــد، از پاســخگویی بــه ســواالت 
پرسشــنامه امتنــاع ورزیــده و از آن خــارج شــوند و از همــه شــرکت 
کننــدگان فــرم رضایــت نامــه کتبــی دریافــت شــد. از طرفــی، کلیه 
ــه نگــه  ــه صــورت محرمان ــه پاســخگویان ب ــوط ب ــات مرب اطالع
 داشــته و نتایــج کلــي ایــن پژوهــش بــدون ذکــر نــام و مشــخصات 
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــی ش ــر م ــخگویان منتش پاس
مطالعــه در کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ســاری در 
 IR.IAU.Sari.Rec.1400.74 ــا کــد اخــالق تاریــخ 1400/7/7 ب

بــه تصویــب رســید.
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ــی  ــای توصیف ــا از آزمونه ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ب
ــی  ــد فراوان ــی و درص ــار و فراوان ــراف معی ــن انح ــد میانگی مانن
ــره کل  ــاد و نم ــن ابع ــش و میانگی ــه پژوه ــف جامع ــرای توصی ب
پرسشــنامه اســتفاده گردیــد و نیــز از آزمــون هــای  t تــک گروهــی 
ــن، از  ــم چنی ــد. ه ــتفاده ش ــتقل اس ــای مس ــروه ه ــرای گ و t ب
آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف جهــت تشــخیص نرمــال بــودن 
متغیرهــا اســتفاده شــد. کلیــه مباحــث آمــاری بــا اســتفاده از نــرم 
ــی داری  ــاری SPSS ورژن SPSS23( 23( و ســطح معن ــزار آم اف

ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی )α>0/05( م

یافته ها
)جــدول1(، نتایــج حاصــل از ویژگیهای فــردی اعضاء نمونــه آماری 
را نشــان مــی دهــد. یافته هــا نشــان داد، مشــارکت کننــدگان، 76 
درصــد، زن و 24 درصــد، مــرد؛ 96 درصــد، 18 الــی 25 ســال و 4 

درصــد دیگــر، 26 الــی 35 ســال ســن دارنــد.

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران )1399(

درصد فراوانیفراوانیابعادمتغیرها

جنسیت
18476زن
5824مرد

سن
2523196-18 سال
35114-26 سال

ــال  ــرض نرم ــی ف ــت بررس ــمیرنوف جه ــون کولموگروف-اس آزم
بــودن متغیرهــا اســتفاده شــد. )جــدول 2(، نتایــج حاصلــه را نشــان 

مــی دهــد.

جدول 2. آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

نتیجه سطح معنی داریK-Sتعداد شرکت کننده در مطالعهمتغیرها

نرمال2420/2020/101کیفیت اطالعات

نرمال2420/1870/164کیفیت سیستم

نرمال2420/1970/122کیفیت خدمات

نرمال2420/1940/135رضایت الکترونیکی

نرمال2420/1910/144کاربست آموزش الکترونیکی

 ،)α=0/05( ــد ــان 95 درص ــطح اطمین ــان داد در س ــدول2( نش )ج
ــه  ــرای کلی ــه ب ــرا ک ــود، چ ــی ش ــد م ــر )H0( تایی ــه صف فرضی
متغیرهــا، مقــدار ســطح معنــی داری )Sig.( از مقــدار پیــش بینــی 
ــر  ــر، از نظ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــر اس ــزرگ ت ــا )α( ب ــده خط ش

ــاد آن  ــی و ابع ــوزش الکترونیک ــت آم ــای کاربس ــاری متغیره آم
)کیفیــت اطالعــات، کیفیــت سیســتم، کیفیــت خدمــات و رضایــت 

ــتند.  ــوردار هس ــال برخ ــع نرم ــک توزی ــی( از ی الکترونیک

جدول 3. بررسی میزان کاربست آموزش الکترونیکی و ابعاد آن در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران )1399(

نقطه برشانحراف استانداردمیانگین نمونهتعدادمتغیرها

2423/740/983کیفیت اطالعات
2423/451/253کیفیت سیستم
2423/531/143کیفیت خدمات

2423/331/393رضایت الکترونیکی
2423/601/063کاربست آموزش الکترونیکی

ــزان کاربســت  ــن می ــاری میانگی )جــدول3( نشــان داد از نظــر آم
ــت  ــات، کیفی ــت اطالع ــاد آن )کیفی ــی و ابع ــوزش الکترونیک آم

سیســتم، کیفیــت خدمــات و رضایــت الکترونیکــی( در دانشــجویان 
ــرش: 3( اســت. بیشــتر از متوســط )نقطــه ب



نفیسه ماجانی و مجتبی رضایی راد 

43

جدول 4. مقایسه میزان کاربست آموزش الکترونیکی و رضایت الکترونیکی برحسب جنس در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران )1399(

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف استانداردمیانگینتعدادجنسیتمتغیر

کیفیت اطالعات
1843/690/99زن

1/452400/147
583/910/96مرد

کیفیت سیستم
1843/421/24زن

0/782400/434
583/561/28مرد

کیفیت خدمات
1843/481/12زن

1/162400/247
583/681/19مرد

رضایت الکترونیکی
1843/321/39زن

0/062400/954
583/341/43مرد

کاربست آموزش الکترونیکی
1843/551/05زن

1/122400/263
583/731/09مرد

)جــدول4( نشــان داد از نظــر آمــاری بیــن میانگین میزان کاربســت 
ــت  ــات، کیفی ــت اطالع ــاد آن )کیفی ــی و ابع ــوزش الکترونیک آم

ــن  ــی در بی ــت الکترونیک ــات( و رضای ــت خدم ــتم و کیفی سیس
ــدارد.  ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــرد تف ــجویان زن و م دانش

جدول 5. مقایسه میزان کاربست آموزش الکترونیکی و رضایت الکترونیکی برحسب جنس در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران )1399(

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف استانداردمیانگینتعدادسنمتغیر

کیفیت اطالعات
252313/720/25-18 سال

1/642400/135
35113/830/76-26 سال

کیفیت سیستم
252313/450/41-18 سال

1/762400/562
35113/741/36-26 سال

کیفیت خدمات
252313/620/05-18 سال

1/382400/324
35113/530/46-26 سال

رضایت الکترونیکی
252313/241/23-18 سال

0/962400/875
35113/670/58-26 سال

کاربست آموزش الکترونیکی
252313/411/63-18 سال

1/632400/632
35113/630/57-26 سال

(جــدول5( نشــان داد از نظــر آمــاری بیــن میانگین میزان کاربســت 

ــت  ــات، کیفی ــت اطالع ــاد آن )کیفی ــی و ابع ــوزش الکترونیک آم
ــن  ــی در بی ــت الکترونیک ــات( و رضای ــت خدم ــتم و کیفی سیس
ــدارد. ــر حســب ســن تفــاوت معنــی داری وجــود ن دانشــجویان ب

بحث
ــوزش  ــت آم ــزان کاربس ــان داد می ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
الکترونیکــی باالتــر از متوســط و در حــد مطلــوب و رضایــت بخش 
ــکاران  ــات He و هم ــج مطالع ــا نتای ــه همراســتا ب ــن یافت ــود. ای ب
)9[ )2021[، Liyanagunawardena و همــکاران )2018( ]12[، 
شــهزاد و همــکاران )2020( ]2[، فارســی و همــکاران )1400( 
]14[، Wang و همــکاران )2021( ]15[ همخــوان مــی باشــد. 

He و همــکاران )2021( گــزارش کردنــد کــه بکارگیــری آمــوزش 

الکترونیکــی جهــت توســعه دانــش از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
ــت  ــت یاف ــریع تر دس ــی س ــداف آموزش ــه اه ــوان ب ــت و می ت اس
]9[. شــهزاد و همــکاران )2020( در مطالعــه خــود گــزارش کردنــد 
ــگاه های  ــجویان دانش ــی در دانش ــوزش الکترونیک ــطح آم ــه س ک
ــه  ــن در مطالع ــرار دارد ]2[. همچنی ــی ق ــت مطلوب ــزی در س مال
ــگاه  ــتاری دانش ــجویان پرس ــکاران )1400(، دانش ــی و هم فارس
علــوم پزشــکی آجــا اظهــار داشــتند کــه ســطح از کیفیــت آمــوزش 
ــی  ــرایط مطلوب ــد-19 در ش ــی کووی مجــازی طــی بحــران پاندم
ــوب  ــطح مطل ــزان س ــن می ــرار دارد ]14[. همچنی ــبی ق و مناس
ــکاران  ــگ و هم ــه وان ــوزش الکترونیکــی در مطالع ــری آم بکارگی
ــن Li و همــکاران )2021(  ــد ]15[. همچنی )2021( گــزارش گردی
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ــجویان و  ــد از دانش ــد 36/5 درص ــزارش کردن ــود گ ــه خ در مطالع
ــن در دوره  ــور چی ــگاه های کش ــاتید در دانش ــد از اس 61/1 درص
همــه گیــری کوویــد-19 از آمــوزش آنالیــن راضــی بودنــد ]16[. 
ــر تمــام شــاخصهای  ــادی ب ــا، مشــکالت زی گرچــه پاندمــی کرون
ــه  ــا منجــر ب ــرد، ام ــل ک ــردم تحمی ــه ســالمت م ــه از جمل جامع
ــه  شــکوفایی برخــی قابلیتهــای شــد کــه از جملــه آن می تــوان ب
فراگیــر شــدن و رونــق یافتــن آمــوزش مجــازی )آمــوزش آنالیــن( 
در جامعــه بشــری اشــاره کــرد ]15[. یافتــه هــای پژوهــش حاضــر 
نشــان مــی دهــد کــه آمــوزش هــای ارائــه شــده آمــوزش هــای 
کارآمــد و اثــر بخــش بــه لحــاظ جمیــع جهــات آموزشــی و مباحث 
ــی  ــن در حال ــوده اســت. ای ــری ب ــی و یادگی ــاد ده ــای ی فرآینده
ــر  ــز دانشــجویان عــالوه ب ــه در ســال هــای پیشــین نی اســت ک
ــا حضــور  ــان مــی توانســتند ب آمــوزش هــای الکترونیــک، همزم
ــه یادگیــری پرداختــه، بازخــورد  فیزیکــی در کالس هــای درس ب
دریافــت نمــوده و در نهایــت، مــورد آزمــون قــرار گیرنــد ]14[، امــا 
ــای از راه دور و  ــتفاده از سیســتم ه ــا، اس ــاری کرون ــد بیم ــا رش ب
الکترونیکــی آموزشــی ســبب تغییــر بزرگــی در سیســتم آموزشــی 
ــه نوعــی  ــه جهــت تفــاوت آمــوزش هــا، ب دانشــجویان شــده و ب
رضایــت دانشــجویان جلــب و ایــن روش آموزشــی از ســوی 
آنــان پذیرفتــه و آمــوزش هــای ارائــه شــده موفــق عمــل نمــوده 
ــد محتواهــای  ــع، دانشــجویان اذعــان داشــته ان اســت ]9[. در واق
ــق  ــره کــه از طری ــری و غی آموزشــی، اطالعــات و مباحــث یادگی
آمــوزش الکترونیــک در دوران شــیوع و همــه گیــری کوویــد-19، 
ــق، کارا،  ــط، دقی ــه شــده اســت، مرتب در دانشــکدههای شــان ارائ
ــب  ــان را جل ــت آن ــوده و رضای ــم ب ــل فه ــه روز و قاب ــح، ب صحی
کــرده اســت و لــذا در ســطح مطلوبــی از کارایــی قــرر داشــت. در 
واقــع، چنانچــه اطالعــات یــا آمــوزش هــای ارائــه شــده مرتبــط 
ــا دروس مــورد نظــر نبــوده باشــد، نمــی توانســت کارایــی الزم  ب
را داشــته باشــد و یــا اگــر داده هــا و اطالعــات سیســتم آمــوزش 
ــوده باشــد نمــی توانســت انتظــارات  ــم نب ــل فه الکترونیکــی قاب
یادگیــری از ســوی دانشــجویان را بــرآورده ســازد. بــا ایــن توصیــف 
زمانــی کــه اطالعــات ارائــه شــده در آمــوزش الکترونیکــی صحیح 
انتقــال یابــد، قابــل فهــم باشــد و دقیــق باشــد، مــی توانــد انتظــار 
داشــت کــه دانشــجویان نیــز از آمــوزش و اطالعــات ارائــه شــده 

رضایــت داشــته باشــند.
ــزان  ــه می ــد ک ــن می باش ــه ای ــای مطالع ــر از یافته ه ــی دیگ یک
ــط و در  ــر از متوس ــی باالت ــوزش الکترونیک ــات آم ــت اطالع کیفی
ــه،  ــن یافت ــا ای ــتا ب ــود. همراس ــت بخــش ب ــوب و رضای حــد مطل
ــد  ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )2021( در مطالع Aboagye و هم

ــه  ــد-19، دانشــجویانی ک ــاری کووی ــی بیم ــه در شــرایط بحران ک
ــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه هــای دارای سیســتم  سیســتم آم
ــوده و ســطح  ــت الزم برخــوردار ب ــد، از رضای ــره بردن مجــازی به
ــت  ــی، کیفی ــت فن ــوزش، کیفی ــت آم ــات، کیفی ــت اطالع کیفی
خدمــات در ســطح مطلوبــی قــرار داشــت ]Maatuk .]17 و 
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــود گ ــه خ ــز در مطالع ــکاران )2021( نی هم
ــر آن در  ــگاه و تأثی ــن دانش ــی ای ــای الکترونیک ــت آزمونه کیفی
ــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه  میــزان رضایــت دانشــجویان ب
هــر چــه میــزان کیفیــت آزمــون هــای الکترونیکــی بیشــتر باشــد 
میــزان رضایــت دانشــجویان از ایــن آزمــون هــا بیشــتر مــی شــود. 
در مجمــوع نتیجــه پژوهــش تأثیــر مثبــت کیفیــت بــر رضایتمندی 
اســت ]Khan .]3 و همــکاران )2021( نیــز در مطالعــه خــود 
ــد  ــی جدی ــوان روش ــه عن ــی ب ــوزش الکترونیک ــه آم ــد ک دریافتن
ــه در آن  ــت ک ــده اس ــر ش ــری ظاه ــد یادگی ــت فرآین ــرای تقوی ب
رســانه هــای اجتماعــی ممکــن اســت خروجــی یادگیــری را بیشــتر 
بهبــود بخشــند و یافته هــای ایــن مطالعــه بــه مؤسســات آموزشــی 
ــری  ــد یادگی ــن فرآین ــا ای ــد ت ــی کن ــک م ــتگذاران کم و سیاس
ــر  ــانند و ه ــدی برس ــطح بع ــه س ــر ب ــی بهت ــه روش ــن را ب آنالی
چــه کیفیــت اطالعــات و محتــوی بیشــتر باشــد، میــزان کارایــی 
آمــوزش الکترونیکــی بیشــتر خواهــد بــود ]4[. کیفیــت اطالعــات 
بــر کیفیــت خروجــی حاصــل از سیســتم آمــوزش الکترونیکــی کــه 
ــی داری  ــت و معن ــر مثب ــود، اث ــی ش ــخص م ــطه آن مش ــه واس ب
ــه چــه میــزان،  ــه شــده ب ــا آمــوزش هــای ارائ دارد و اطالعــات ی
مرتبــط، دقیــق، صحیــح، بــه روز و قابــل فهــم اســت، تاثیرگــذار 
ــدم  ــوزش، ع ــه آم ــردم ب ــزون م ــاز روزاف ــند ]18[. نی ــی باش م
دسترســی آنهــا بــه مراکــز آموزشــی، کمبــود امکانــات اقتصــادی، 
کمبــود آمــوزش گــران مجــرب و هزینــه هــای زیــادی کــه صرف 
آمــوزش مــی شــود، متخصصــان را بــر آن داشــت کــه بــه کمــک 
فنــآوری اطالعــات، روش هــای جدیــدی را بــرای آمــوزش ابــداع 
نماینــد کــه هــم اقتصــادی و بــا کیفیــت باشــند و هــم بتــوان بــا 
اســتفاده از آن، بــه طــور همزمــان جمعیــت کثیــری از فراگیــران را 
تحــت آمــوزش قــرار داد ]4[ و اگــر آمــوزش الکترونیکــی از کیفیت 
الزم برخــوردار نباشــد، نمــی توانــد کارایــی الزم را داشــته باشــد. 
ــا سیســتم آمــوزش  ــرای کار ب اگــر دانشــجویان راهنمایــی الزم ب
ــه مشــکل  ــد و در اســتفاده از آن ب ــت ننماین الکترونیکــی را دریاف
بــر بخورنــد، ابــراز نارضایتــی از سیســتم موجــود مــی کننــد ]15[ 
ــا  ــا مشــکل مواجــه شــوند و ی ــا اگــر در دریافــت اطالعــات ب و ی
ــوان انتظــار داشــت  ــرد، نمــی ت ــه کنــدی صــورت پذی ایــن کار ب
ــی  ــد و ســطح کارای ــت نماین ــراز رضای ــور اب ــه از سیســتم مذک ک
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آمــوزش الکترونیکــی بــاال رود و آنچــه اهمیــت دارد ســطح کیفیت 
اطالعــات هــر چــه بیشــتر باشــد، ســطح آمــوزش الکترونیکــی و 
ــواي الکترونیکــي از  ــد ]16[. محت ــز افزایــش می یاب ــی آن نی کارای
جملــه امکانــات تکنولــوژي آموزشــي اســت و بــه عنــوان رســانه 
ــرد  ــرد. هرچــه کارب ــرار مــي گی در کالس درس مــورد اســتفاده ق
رایانــه و ابزارهــای ســیار در امــر یاددهي-یادگیــري در کالس درس 
ــر شــود، انتخــاب و اســتفاده از  و محیــط خــارج از کالس رایــج ت
محتــواي الکترونیکــي در تدریــس و آمــوزش اهمیت بیشــتري پیدا 

مــي کنــد. 
ــزان  ــه می ــد ک ــن می باش ــه ای ــای مطالع ــر از یافته ه ــی دیگ یک
کیفیــت سیســتم آمــوزش الکترونیکــی باالتــر از متوســط و در حــد 
ــات Aboagye و  ــج مطالع ــود. نتای ــش ب ــت بخ ــوب و رضای مطل
 Khan ،]3[ )2021( و همــکاران Maatuk ،]17[ )2021( همــکاران
ــکاران )2021( ]19[  ــکاران )2021( ]4[ و Satyawan و هم و هم
نشــان داد کــه هــر چــه میــزان کیفیــت سیســتم آموزشــی باالتــر 
 Satyawan .ــود باشــد، ســطح کارایــی آمــوزش بیشــتر خواهــد ب
ــد  ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــکاران )2021( در مطالع و هم
ــری  ــه گی ــن در طــول هم ــری آنالی ــت سیســتم یادگی ــه کیفی ک
کوویــد-19 در برنامــه مطالعــات تربیــت بدنــی و ســالمت کامــاًل 
ــداری  ــرای پای ــی ب ــه پیامدهای ــن مطالع ــج ای ــود و نتای ــر ب مؤث
اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی بــه عنــوان یــک بســتر یادگیری 
مــورد اســتفاده توســط اســاتید و دانشــجویان بــه وجــود آورد ]19[. 
در عصــر حاضــر بــا بــه کارگیــري فــن آورهــاي مــدرن اطالعاتــی، 
ــتري در  ــب بیش ــه و مطال ــاال رفت ــا ب ــوزش ه ــه آم ــرعت ارای س
ــن، تربیــت  ــال اســت. هــم چنی ــل انتق ــر قاب ــان کوتاهت مــدت زم
نیــروي ماهــر و متخصــص بــه کمــک فنــآوري اطالعــات نــه تنها 
ــا بهــره  ــد، بلکــه ب ــن مــی کن ــه را تأمی ــه ای جامع نیازهــاي حرف
ــد،  ــی توان ــد، م ــآوري جدی ــی فن ــري ذات ــاف پذی ــري از انعط گی
ــه اي  ــد حرف ــای جدی ــا نیازمندیه ــود را ب ــاختار خ ــه ســرعت س ب
ــری  ــد یادگی ــوزش الکترونیکــی فراین ــر دهــد ]3[. آم ــه تغیی جامع
ــی  ــری تعامل ــط یادگی ــک محی ــاد ی ــدف ایج ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــق  ــه و از طری ــت شــکل گرفت ــه و اینترن ــرد رایان ــر کارب ــی ب مبتن
ــع و  ــه مناب ــد ب ــی توانن ــی م ــکان و زمان ــر م ــران در ه آن فراگی
ــی  ــوزش الکترونیک ــند ]17[. آم ــته باش ــی داش ــات دسترس اطالع
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهــت ارائــه اطالعــات 
بــرای آمــوزش در شــرایطی کــه مربیــان و شــاگردان بــه وســیله 
عواملــی همچــون فاصلــه، زمــان یــا هــر دو جــدا شــده انــد. ایــن 
امــر بــا هــدف باالبــردن تجربــه و عملکــرد یادگیــری یادگیرندگان 
اســت و هــر چــه میــزان کیفیــت سیســتم آمــوزش مجــازی بیشــتر 

ــه دلیــل اینکــه روش  ــزان کارایــی بیشــتر اســت ]4[. ب باشــد، می
هــاي نویــن تدریــس با هــدف تســهیل، تســریع و تثبیــت یادگیري 
انجــام مــي گیرنــد، لــذا، کاربــرد محتــوای الکترونیکــی در آمــوزش 
آنالیــن انگیــزه فراگیــران بــراي مشــارکت در تدریــس را افزایــش 
ــس و  ــدن تدری ــش ش ــبب اثربخ ــوع س ــن موض ــد و ای ــي ده م
ــا درگیرشــدن فراگیــران  مشــارکت فعــال فراگیــران مــی شــود. ب
ــه کمــک  ــا ب ــال شــدن آنه ــري و فع ــد یاددهــي و یادگی در فراین
محتــواي الکترونیــک، یادگیــري ســاده تــر و مفهــوم دروس قابــل 
ــراي آنهــا موثــر واقــع مــي  فهــم مــي شــود و جذابیــت کالس ب
ــري  ــه یادگی ــن موضــوع، ســبب ســرعت بخشــیدن ب شــود. همی
گردیــده و اســتادان مــي تواننــد در مــدت زمــان مناســب یادگیــري 

دانشــجویان خــود را تســریع و تثبیــت نماینــد. 
ــزان  ــه می ــد ک ــن می باش ــه ای ــای مطالع ــر از یافته ه ــی دیگ یک
کیفیــت خدمــات آمــوزش الکترونیکــی باالتــر از متوســط و در حــد 
ــا نتایــج  مطلــوب و رضایــت بخــش بــود. ایــن یافتــه همراســتا ب
 Liyanagunawardena ،]9[ )2021( ــکاران ــات He و هم مطالع
 ،]2[  )2020( همــکاران  و  شــهزاد   ،]12[  )2018( همــکاران  و 
ــکاران )2021(  ــکاران )Wang  ،]14[ )1400 و هم ــی و هم فارس
 Rahm 20[، همچنیــن[ )و همــکاران )2021 Turnbull ،]15[
و همــکاران )2021( ]21[ همخــوان می باشــد. نتایــج مطالعــه 
ترنبــول و همــکاران )2021( نشــان داد کــه ارائــه پشــتیبانی 
آموزشــی آمــوزش الکترونیکــی بــرای اســاتید و دانشــجویان، 
تقویــت جوامــع یادگیــری آنالیــن و گســترش دوره هــای ســنتی 
ــی  ــری ترکیب ــتر از یادگی ــر بیش ــب عناص ــرای ترکی ــوری ب حض
حضــوری و غیرحضــوری از مهمتریــن دســتاوردهای آمــوزش 
ــکاران )2021(  ــن Rahm و هم ــت ]20[. همچنی ــی اس الکترونیک
ــری  ــوارد یادگی ــیر م ــل و تفس ــه ح ــد ک ــود دریافتن ــه خ در مطالع
الکترونیکــی بــا اســتفاده از افزایــش پشــتیبانی و کیفیــت خدمــات 
نزدیــک، انگیــزه دانش آمــوزان را در طــول همــه گیــری بیمــاری 
کوویــد-19 ارتقــا داد و تــا حــدی فرصت هــای تدریــس بیشــتری 
ایجــاد نمــود ]21[. بنابرایــن، کیفیــت خدمــات ارائــه شــده                                                
مــی توانــد تاثیــر بســزایی بــر رضایــت دانشــجویان و یــا نارضایتــی 
آن از سیســتم آموزشــی داشــته باشــد. از ســویی، ســال هــا تجربــه 
تعلیــم و تربیــت نویــن در سرتاســر جهــان بیانگــر ایــن موضــوع 
اســت کــه در نظــام هــای آموزشــي نویــن، تدریــس بــدون کاربــرد 
ــش  ــوان نق ــي ت ــت و نم ــر اس ــي انکارناپذی ــوژي آموزش تکنول
بســزاي آن را در فرآینــد یاددهــي و یادگیــري نادیــده گرفــت ]20[. 
ــزوای  ــه دلیــل ماهیــت مســری، کوویــد-19 نیازمنــد مهــار و ان ب
ــان و  ــخصی معلم ــل ش ــر تعام ــدت ب ــه ش ــه ب ــود ک ــاری ب اجب
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دانــش آمــوزان تأثیــر گذاشــت. در غیــاب آمــوزش ســنتی کالس 
ــه  ــه ب ــر رایان ــی ب ــری مبتن ــک، یادگی ــه ی ــک ب درس و تعامــل ی
عنــوان نزدیکتریــن جایگزیــن بــرای آمــوزش آفالیــن ظاهــر شــده 
ــی  ــی درک و آمادگ ــه ای، بررس ــن پس زمین ــر چنی ــت. در براب اس
ــه در ســطح  ــن ک ــری آنالی ــورد سیســتم یادگی دانشــجویان در م
دانشــگاه در طــول همــه گیــری کوویــد-19 در حــال انجــام اســت، 

مناســب اســت.
ــزان  ــه می ــد ک ــن می باش ــه ای ــای مطالع ــر از یافته ه ــی دیگ یک
ــط و  ــر از متوس ــی باالت ــوزش الکترونیک ــی آم ــت الکترونیک رضای
در حــد مطلــوب و رضایــت بخــش بــود. ایــن یافتــه همراســتا بــا 
ــکاران )Rahm ،]20[ )2021 و  ــات Turnbull و هم ــج مطالع نتای
همــکاران )21[ )2021[، Aboagye و همــکاران )2021( ]17[، 
Maatuk و همــکاران )2021( ]Khan ،]3 و همــکاران )2021( 

]4[ و Satyawan و همــکاران )2021( ]19[، فارســی و همــکاران 
)1400( ]14[ همخــوان می باشــد. پیــاده ســازي سیســتم آمــوزش 
الکترونیکــی در آمــوزش عالــی یــک تغییــر چشــمگیر را در آموزش 
ــد  ــد. آمــوزش الکترونیکــی مــی توان ــري فراهــم مــی کن و یادگی
ــا یادگیــري  ــه در مقایســه ب محیــط یادگیــري جایگزیــن و نوآوران
ــوآوری در  ــک ن ــده ی ــد و در نتیجــه نشــان دهن ــه کن ــنتی ارای س
آمــوزش اســت ]19[. در واقــع، ظهــور آمــوزش الکترونیکــی، 
کاهــش هزینــه هــاي آموزشــی، تولیــد محتــواي آموزشــی بهنــگام 
و متناســب بــا نیازهــاي فراگیــران و ســهولت کار بــا آن را موجــب 
شــده اســت. قابلیــت هــای آمــوزش الکترونیکــی فرصــت مناســبی 
را بــرای تمــام دســت انــدرکاران سیســتم هــای آموزشــی بــه وجود 
آورده تــا هــر چــه ســریعتر بتواننــد آمــوزش هــای فراگیــر و مبتنــی 
بــر آخریــن فنــاوری هــای موجــود را در ســازمان هــا و مؤسســات 
خــود آغــاز کننــد ]4[. آمــوزش الکترونیکــی موجــب صرفــه جویــی 
ــه  ــی و هزین ــاالن آموزش ــاتید و فع ــان اس ــی در زم ــل توجه قاب
هــای آموزشــی مــی گــردد؛ زیــرا در ایــن شــیوه، مــواد آموزشــی 
یــک بــار تدویــن مــی شــوند و بارهــا و در جاهــای مختلــف مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد مطالعــات متعــدد نشــان داده انــد کــه 
یادگیــری الکترونیکــی حداقــل بــه میزان آمــوزش ســنتی اثربخش 
ــات خرســندی  ــر مــی باشــد و موجب ــی از از آن کارات اســت و حت
ــوزش  ــد ]12،13[. آم ــی کن ــم م ــتر فراه ــدگان را بیش ــاد گیرن ی
الکترونیــک بــه صــورت شــبکه ای اســت کــه ایــن موضــوع باعث 
مــی شــود کــه آمــوزش هــا و اطالعــات در ایــن فراینــد بــه صــورت 
لحظــه ای بتواننــد بــه روز، ذخیــره، بازیافــت و توزیــع شــوند و بــه 
اشــتراک گذاشــته شــوند، بنابرایــن اســتفاده بهینــه از ایــن فرصــت، 
راهــکاری بــرای بازیابــی اطالعــات بــوده و کاربــران می تواننــد در 

زمانهــای متفاوتــی بــه اطالعــات دســتیابی داشــته باشــند. آموزش 
ــدگان دارد و                                                                                                ــاد گیرن ــر ی ــی ب ــر مثبت ــوب، تأثی ــی مطل الکترونیک
مــی توانــد بهــره وری دانشــجویان را افزایــش دهــد و برعکــس، 
ــت  ــده را در جه ــار یادگیرن ــوب، رفت ــی نامطل ــوزش الکترونیک آم
ــوع  ــن ن ــای ای ــی ه ــن ویژگ ــد. مهمتری ــی ده ــوق م ــی س منف
آمــوزش عبــارت انــد از همــکاری، مرتبــط و متصــل بــودن، فراگیر 
ــذاری  ــتراک گ ــودن، اش ــی ب ــودن، اجتماع ــرز ب ــی م ــوری، ب مح
ــه افزایــش رضایتمنــدی  ــن مــوارد منجــر ب دانــش، کــه همــه ای

ــود. ــران می ش کارب
ــه  ــت ک ــود داش ــا وج ــی محدودیت ه ــر برخ ــش حاض در پژوه
می تــوان بــه نمونــه تحقیــق در دســترس اشــاره کــرد کــه 
نمي توانــد معــرف همــه دانشــجویان مراکــز آمــوزش عالــی باشــد، 
ــان دانشــجویان پرســتاری  ــاً در می ــن پژوهــش صرف ــه ای چــرا ک
دانشــکده هــای دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ســاری و در دوران 
ــذا در  ــت، ل ــده اس ــام ش ــد-19، انج ــری کووی ــه گی ــیوع و هم ش
تعمیــم نتایــج نهایــت دقــت بــه عمــل آیــد. همچنیــن مالحظــات 
انســانی چــون عــدم صداقــت پاســخگویان مــی توانســت در پاســخ 
افــراد بــه پرسشــنامه هــا موثــر واقــع گــردد. محدودیــت در جلــب 
ــه دلیــل شــیوع  ــا پژوهشــگر ب همــکاری برخــی از دانجشــویان ب
ــر در برگشــت  ــا و تأخی ــع پرسشــنامه ه ــا در خصــوص توزی کرون
تعــدادی از پرسشــنامه هــا از عوامــل محدودکننــده تحقیــق بودنــد.

نتیجه گیری
ــی در دانشــجویان  ــوزش الکترونیک ــی، کاربســت آم ــور کل ــه ط ب
پرســتاری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان مازندران بیشــتر از متوسط 
ــه  ــردد ک ــنهاد می گ ــه پیش ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ــت و ب اس
تــالش در جهــت ارتقــاء کیفیــت ارایــه اطالعــات، ارتقــاء کیفیــت 
ــدی  ــات و رضایتمن ــت خدم ــش کیفی ــی و پای ــتم و ارزیاب سیس
دانشــجویان بایســتی مــد نظــر سیاســتگزاران و مدیــران آموزشــی 
ــا  ــا و  پس ــازی در دوران کرون ــوزش مج ــعه آم ــور توس ــه منظ ب
ــه شــده در آمــوزش  ــن اطالعــات ارائ ــرد. همچنی ــرار گی ــا ق کرون
هــای الکترونیکــی بــه جهــت عــدم حضــور فیزیکــی اســتاد، بــه 
صــورت قابــل فهــم باشــد تــا دانشــحویان از دریافــت اطالعاتــی 
کــه بــرای آنهــا مبهــم اســت، از دریافــت آمــوزش گریــزان نباشــند 
و بــا توجــه بــه عــدم وجــود فضــا و حضــور فیزیکــی دانشــجویان، 
ــی  ــه چگونگ ــژه ای ب ــه وی ــی توج ــای الکترونیک ــوزش ه در آم
ارتبــاط دانشــجویان بــا یکدیگــر گــردد کــه یکــی از ایــن راهکارها 
ایجــاد چــت رم ارتباطــی آنالیــن بیــن اعضــای گــروه مــی باشــد 
ــی  ــه جهــت غنــی ســازی آمــوزش و افزایــش ســواد اطالعات و ب
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دانشــجویان، نــکات مهــم آموزشــی همچــون ذکــر منابــع مــورد 
اســتفاده در تهیــه محتــوا مدنظــر طراحــان و اســاتید امــر آمــوزش 

الکترونیکــی قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
 ایــن مقالــه بخشــی از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد 
ــن وســیله از تمامــی اعضــاء  اســالمی واحــد ســاری اســت و بدی
ــته  ــجویان رش ــتاری و دانش ــروه پرس ــی گ ــات علم ــرم هی محت

پرســتاری در دانشــکده هــای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 
ــد و  ــاری نمودن ــا را ی ــن پژوهــش م ــه در انجــام ای ــدران کـ مازن
تجــارب و دیــدگاه هــای ارزشمندشــان را در اختیــار پژوهشــگران 

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــه تش ــد، صمیمان ــرار دادن ق

تضاد منافع 
این مطالعه هیچ تضاد منافعی ندارد.
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