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Abstract
Introduction: With the sudden shift of face-to-face education to e-learning during the COVID-19 pandemic,
awareness of learners' readiness for online learning and its impact on students' psychological distress related
to e-learning is important for teachers, counselors, and educational planners. Therefore, the present study was
conducted to investigate the correlation between online learners’ readiness and psychological distress related to
e-learning in nursing and midwifery students during the COVID-19 pandemic in 2021.
Methods: The present study was a descriptive -correlational study that was conducted on 194 undergraduate
nursing and midwifery students of the Islamic Azad University, Karaj Branch during June in the second
semester of 2020-2021. Sampling was done by convenience sampling. After coordinate with the faculty
education, a researcher attended the virtual groups of students in each of the 1st to 6th semesters of the nursing
and midwifery departments, after the initial textual explanation related to the research, provided the link of the
electronic questionnaire designed in Google Form to its students. The data collection method was the same for
all nursing and midwifery semesters and was performed by a researcher. Sampling was done easily by sending
the link of the electronic questionnaire designed in Google Form to the group of students of Karaj Azad School
of Nursing and Midwifery on the social network. Data were collected by demographic data form, Online
Learners Readiness scale, and psychological distress related to e-learning questionnaire. Data was analyzed by
SPSS software version 22 and using descriptive statistics, t-test, ANOVA, and coefficient Pearson correlation.
Results: Findings showed that the mean score of psychological distress related to e-learning was 65.43± 14.47
and 61.3 students had moderate psychological distress related to e-learning. Also, the mean score of readiness
for online learning was 64.1 ±10.28 and 56.2% of students had moderate readiness for online learning. There
was an inverse, moderate and significant correlation between the total score of readiness for online learning and
the total score of psychological distress related to e-learning in students (r=-0.374, p<0.001).
Conclusions: The present study showed that students who were less ready for online learning had more
psychological distress related to e-learning. This finding highlights the need to empower students to online
learning, screening for psychological disorders, and providing support and counseling resources to promote
students' mental health are emphasized.
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چکیده
مقدمــه :بــا تغییــر ناگهانــی آمــوزش حضــوری بــه الکترونیکــی در دوران پاندمــی کویــد ،-19اطــاع از میــزان آمادگــی فراگیــران بــرای
یادگیــری آنالیــن و تاثیــر آن در تنــش هــای روانشــناختی دانشــجویان در حیــن یادگیــری الکترونیکــی ،بــرای مدرســین ،مشــاورین و
برنامــه ریــزان آموزشــی اهمیــت دارد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی بیــن آمادگــی فراگیــران بــرای یادگیــری آنالیــن
بــا تنــش هــای روانشــناختی مربــوط بــه یادگیــری الکترونیکــی در دانشــجویان پرســتاری و مامایــی در دوران پاندمــی کویــد -19درســال
1400انجــام شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  -همبســتگی بــود کــه بــر روی  194دانشــجوی مقطــع کارشناســی رشــته پرســتاری و مامایــی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج در خــرداد مــاه نیمســال دوم ســال  1400-1399انجــام شــد .نمونــه گیــری بــه روش آســان انجــام
شــد .پــس از هماهنگــی بــا آمــوزش دانشــکده ،یــک پژوهشــگر بــا حضــور در گــروه هــای مجــازی دانشــجویان هریــک از تــرم هــای
 1تــا  6گــروه هــای پرســتاری و مامایــی ،پــس از توضیــح اولیــه متنــی در ارتبــاط بــا پژوهــش لینــک پرسشــنامه الکترونیکــی طراحــی
شــده در گــوگل فــرم را در اختیــار دانشــجویان آن گــروه قــرار داد .روش گــردآوری داده هــا بــرای کلیــه ترمهــای پرســتاری و مامایــی
یکســان و توســط یــک پژوهشــگر انجــام شــد .داده هــا توســط فــرم اطالعــات جمعیــت شــناختی ،مقیــاس آمادگــی فراگیــران بــرای
یادگیــری آنالیــن و پرسشــنامه دیســترس روانشــناختی در یادگیــری الکترونیکــی جمــع آوری شــد .اطالعــات توســط نــرم افــزار آمــاری
 SPSSنســخه  22و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ،تــی تســت ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و ضریــب همبســتگی پیرســون تحلیــل گردیــد.
یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــره پریشــانی روانشــناختی در یادگیــری الکترونیــک  65/۴۳ ± 14/4۷بــود و 61/3
دانشــجویان پریشــانی روانشــناختی متوســطی در یادگیــری الکترونیــک داشــتند .همچنیــن میانگیــن نمــره آمادگی بــرای یادگیــری آنالین
 64/1 ± 10/28بــود و  56/2درصــد از دانشــجویان آمادگــی متوســط بــرای یادگیــری آنالیــن داشــتند .همبســتگی معکــوس ،متوســط و
معنــاداری بیــن نمــره کل آمادگــی فراگیــران بــرای یادگیــری آنالیــن بــا نمــره کل پریشــانی روانشــناختی بــرای یادگیــری الکترونیکــی
در دانشــجویان بدســت آمــد (.)r=-0/374 p>0/001
نتیجــه گیــری :مطالعــه حاضــر نشــان داد ،دانشــجویانی کــه آمادگی کمتــری بــرای یادگیــری آنالین داشــتند ،تنــش های روانشــناختی
بیشــتری در حیــن یادگیــری الکترونیکــی داشــتند .ایــن یافتــه بــر ضــرورت توانمند ســازی دانشــجویان بــرای یادگیــری آنالیــن ،غربالگری
اختــاالت روانشــناختی و تامیــن منابــع حمایتهــای و مشــاوره ای جهــت ارتقــاء ســامت روانــی دانشــجویان تاکید مــی نماید.
کلید واژه ها :دانشجویان ،تنش های روانشناختی ،آمادگی فراگیران ،یادگیری الکترونیکی.

فهیمه خسروبیگی بزچلوئی و همکاران

بــا همکالســی و مهــارت هــای ارتباطــی بـرای یادگیــری آنالیــن ،در حــد
متوســط گـزارش شــد [ .]15مطالعــه  Rafiqueو همــکاران  2021نشــان
داد دانشــجویان در فعالیــت هــای آموزشــی آنالیــن خــود در طــول همــه
گیــری  COVID-19کامـاً موفــق نبــوده انــد و خودکارآمــدی و انگیــزه
یادگیــری ،مهــارت کار بــا رایانــه و اینرتنــت و توانایــی ارتبــاط آنالیــن در
مقاطــع تحصیلــی مختلــف متفــاوت بــود [ .]16در مطالعــه Estira
( )2020آمادگــی دانشــجویان ب ـرای یادگیــری آنالیــن در حــد متوســط
بــود و دانشــجویان انگیــزه باالیــی بـرای یادگیــری آنالیــن داشــتند ،اما در
کنــرل یادگیــری و خودکارآمــدی ارتباطــات آنالیــن ضعیــف بودنــد [.]17
آمادگــی فراگیـران بـرای رشکــت در آمــوزش آنالیــن از ملزومــات برگـزاری
آمــوزش الکرتونیکــی اســت .آمادگــی فراگیــران بــرای یادگیــری آنالیــن
تضمیــن کننــده کیفیــت یاددهــی -یادگیــری اســت [ .]18،19مفهــوم
آمادگــی فراگیـران بـرای یادگیــری آنالیــن بــه جنبــه هــای مختلفــی مانند
خودکارآمــدی رایانــه  /اینرتنــت ،یادگیــری خــود راهــر ،کنــرل یادگیرنــده،
انگیــزه یادگیــری و خودکارآمــدی در ارتباطــات آنالیــن ،اشــاره دارد
[.]20،21
منظــور از «خودکارآمــدی رایانــه  /اینرتنــت» توانایــی و مهــارت فراگیـران
بـرای رشکــت در دوره هــای آموزشــی بــا اســتفاده از سیســتم عامــل های
یادگیــری آنالیــن و دسرتســی بــه اینرتنــت بــا هــدف یادگیــری و مشــارکت
در کالس و تعامــل بــا اســتاد و دانشــجویان اســت [ .]17ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ فراگیران ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﻜﻨﻴﻲﻜ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ از محدودیتهای
مهــم در آمــوزش الکرتونیکــی اســت [ .]22فراگیـران بایســتی از مهــارت
فنــی کار بــا رایانــه ،نــرم افزارهــای مدیریــت یادگیــری و دسرتســی بــه
اینرتنــت برخــوردار باشــند [ .]20برخــورداری از ســطح قابــل قبــول
ســواد دیجیتــال ،تجربــه قبلــی و مهــارت کار بــا سیســتمهای فنــاوری
نقــش مهمــی در یادگیــری فراگی ـران دارد [ ]23و بــر می ـزان اعتــاد بــه
نفــس [ ،]24رضایــت از یادگیــری الکرتونیکــی [ ]23و پیرشفــت تحصیلــی
فراگیــران تاثیــر مــی گــذارد [ .]3جنبــه دیگــری از آمادگــی فراگیــران
مربــوط بــه» یادگیــری خــود راهــر» اســت کــه نقــش مهمــی در یادگیری
اثــر بخــش دارد [ .]20یادگیــری خــود راهــر از اصــول آمــوزش بزرگســاالن
اســت [ ]25کــه بــر اســاس آن فراگیــران ،مســئول جهــت دهــی بــه
یادگیــری و مدیریــت زمــان یادگیــری خــود بــوده و بایــد در امــر یادگیــری
خــود مشــارکت فعــال داشــته باشــند [« ]20کنــرل یادگیرنــده» شــامل
کنــرل بــر یادگیــری و تصمیــم گیــری در مــورد رسعــت ،ترتیــب و رونــد
هدایــت یادگیــری خــود بــا حداکــر آزادی اســت [ .]17کنــرل یادگیــری
اســاس خودکارامــدی در یادگیــری اســت [ .]23درخودکارآمــدی ضعیــف،
دانشــجویان از انجــام وظیفــه محولــه یادگیــری منــرف مــی شــوند و
تــاش خــود را بـرای ادامــه یادگیــری متوقــف مــی -کننــد [».]23انگیــزه
یادگیــری در فضــای آنالیــن» بــر نگــرش فراگی ـران نســبت بــه یادگیــری
الکرتونیکــی مترکــز دارد .]17[ .انگیــزه فراگی ـران بــر نگــرش و رفتارهــای
یادگیــری آنــان موثــر اســت [".]20خودکارامــدی در ارتبــاط آنالیــن» بــر

مقدمه
بیــاری کویــد 19-یــک بیــاری حــاد تنفســی مــری و مهلــک اســت.
ایــن بیــاری ابتــدا در ووهــان چیــن در دســامرب  2019مشــاهده شــد و
بــه رسعــت بــه یــک پاندمــی جهانــی مبــدل گردیــد [ .]1اسـراتژی مهــم
بهداشــتی ب ـرای کاهــش خطــر ابتــا بــه کویــد ،19-کاهــش تعامــات
اجتامعــی و قرنطینــه بــود .بــه دنبــال اجـرای قرنطینــه عمومــی ،فراینــد
آمــوزش حضــوری در مراکــز آموزشــی ممنــوع گردیــد [ ]2و بســیاری
از دانشــگاه هــا در یــک اس ـراتژی رسیــع و ناگهانــی اقــدام بــه تغییــر
رویکــرد آمــوزش حضــوری بــه الکرتونیکــی همزمــان و یــا غیــر همزمــان
منودنــد [ .]3قرنطینــه و اجبــار بــه مانــدن در خانــه و کاهــش تعامــات
اجتامعــی بــرای مــدت طوالنــی از یــک ســو [ ]4و تغییــر آمــوزش
حضــوری بــه الکرتونیکــی ب ـرای اغلــب دانشــجویانی کــه فاقــد تجربــه
آمــوزش الکرتونیکــی بودنــد ،غیرمعمــول و غیــر منتظــره بــود و ســامت
روانــی آنهــا را تحــت تاثیــر ق ـرار داد [.]5
نگرانــی روانشــناختی در یادگیــری الکرتونیکــی مفهومــی اســت که اشــاره
بــه بهــم ریختگــی آمــوزش مجازی ،تــرس از دســت دادن ســال تحصیلی و
نشــانه هــای دیســرس روانــی در یادگیــری الکرتونیکــی دارد [ .]6مطالعه
 Leeدر ســال 2020نشــان داد کــه  83درصــد از فراگیـران رشایــط بــدی
را در رابطــه بــا آمــوزش الکرتونیکــی تجربــه مــی کننــد و 26درصــد از
آنهــا از دسرتســی بــه حامیتهــای بهداشــت روانــی محــروم هســتند [.]7
مطالعــه  Hamaidehو همــکاران ( )2021نشــان کــه در دوران قرنطینه
ناشــی از شــیوع کویــد 19-شــیوع افرسدگــی ،اضطــراب و اســرس در
دانشــجویان اردن بــه ترتیــب  67/9 ،78/7و  58/7درصــد بــود [ .]8در
مطالعــه ای کــه در اســپانیا بــر روی  2530دانشــجو انجــام شــد ،یافتــه
هــا نشــان داد کــه  50/43درصــد دچــار اضط ـراب ،افرسدگــی ،اســرس
متوســط تــا شــدید بودنــد [ .]9نتایــج مطالعــه ای بــر روی دانشــجویان
بنگالدشــی نشــان داد کــه  28/5درصــد اســرس 33/3 ،درصــد اضطـراب،
 46/92درصــد افرسدگــی خفیــف تــا بســیار شــدید داشــتند [ .]10در
مطالعــه  Kassirو همــکاران ( 75/3 )2021درصــد از دانشــجویان
کارشناســی دانشــگاه بیــروت لبنــان در معــرض خطــر بــاالی اســرس حــاد
بودنــد [ .]11در ایــن میــان از مهمرتیــن دالیــل پریشــانی روانشــناختی
دانشــجویان در دوران آمــوزش غیــر حضــوری در پاندمــی کرونــا مربــوط
بــه درک تبعیــض و عــدم عدالــت در ارایــه فرصتهــای یادگیــری [،]12
نگرانــی از وضعیــت تحصیلــی [ ،]8تــرس از افــت تحصیلــی [ ]6و نگرانی
از وضعیــت حرفــه ای و تحصیــات آینــده بــود [.]13
بــه دنبــال فراینــد تغییــر ناگهانــی در آمــوزش حضــوری بــه الکرتونیکــی
بحــث آمادگــی دانشــجویان ب ـرای آمــوزش الکرتونیکــی بــه عنــوان یــک
چالــش مهــم مطــرح گردیــد [ .]14یافتــه هــای ضــد و نقیضــی در ایــن
رابطــه گ ـزارش شــد .در مطالعــه  Ranganathanو همــکاران ()2021
کــه بــر روی دانشــجویان مالــزی انجــام شــد ،می ـزان آمادگــی فراگی ـران
در شایســتگی هــای فنــی ،صالحیــت تعامــل بــا اســتاد ،صالحیــت تعامــل
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توانایــی فراگیـران در توســعه روابــط شــخصی و هدفمنــد ،ماننــد توانایی
برقـراری ارتبــاط موثــر در بحثهــای گــروه ،یادگیــری مشــارکتی و رفــع نیاز
روانشــناختی ،ســاخت اجتامعــی دانــش و توســعه مهــارت هــای تفکــر
انتقــادی بــا کمــک ارتباطــات همزمــان و غیــر همزمــان ،ارتبــاط متنــی،
بحــث در اتــاق گفتگــو و تبــادل ایــده هــا و اطالعــات داللــت دارد [.]25
بــه اشـراک گذاشــن نظـرات کالمــی ،متنــی و برقـراری تعامــات گروهــی
عامــل توســعه روابــط اجتامعــی اســت و حــس هویــت و صمیمیــت
بیــن فراگیـران را دریادگیــری آنالیــن افزایــش مــی دهــد .ابزارهــای داخــل
رســانه هــای الکرتونیکــی ،نحــوه طراحــی تکلیــف ،در ایجــاد تعامــل بیــن
دانشــجویان و حــس حضــور اجتامعــی در محیــط یادگیــری نقــش دارد
[ .]26فراگی ـران در محیــط یادگیــری آنالیــن بایســتی توانایــی اســتفاده
از ابزارهــای تعاملــی ماننــد چــت ،ایموجــی ،شــکلک هــا و نیــز ایمیــل،
بـرای تعامــل ،پرســیدن ســوال و ارتقــا یادگیــری خــود داشــته باشــند و در
حیــن ارتبــاط بــا اســتاد و همکالســیهایش احســاس راحتــی و اعتــاد بــه
نفــس داشــته باشــد[.]20
بــا تغییــر ناگهانــی آمــوزش حضــوری بــه الکرتونیکــی در دوران پاندمــی
 ،COVID-19اطــاع ازمیـزان آمادگــی فراگیـران بـرای یادگیــری آنالیــن
و تاثیــر آن در تنشــهای روانشــناختی درک شــده توســط دانشــجویان در
حیــن یادگیــری الکرتونیکــی در پاندمــی کرونــا ،برای مدرســین ،مشــاورین
و برنامــه ریــزان آموزشــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .لــذا
مطالعــه حــارض بــا هــدف تعییــن همبســتگی بیــن آمادگــی فراگی ـران
بـرای یادگیــری آنالیــن بــا تنــش هــای روانشــناختی مربــوط بــه یادگیــری
الکرتونیکــی در دانشــجویان پرســتاری و مامایــی در دوران پاندمــی
کویــد 19-انجــام شــد.

و  8کــه متامــی واحدهــای آنهــا بالینــی بــود ،وارد مطالعــه نشــدند .عــدم
متایــل بــه رشکــت در مطالعــه و نداشــن تجربــه کالس آنالیــن بــه عنــوان
معیــار عــدم ورود بــه مطالعــه بــود .رشایــط ورود بــه مطالعــه ،هــدف از
مطالعــه و فــرم رضایــت نامــه در ابتــدای فــرم آنالیــن لحــاظ شــده بــود،
همچنیــن نقــص در تکمیل پرسشــنامه از معیارهای خــروج از مطالعه در
نظــر گرفتــه شــد .ابـزار گــرداوری داده هــا شــامل ســه بخــش بــود .بخش
اول اطالعــات جمعیــت شــناختی ،بخــش دوم مقیــاس آمادگــی فراگیـران
بـرای یادگیــری آنالیــن و بخــش ســوم پرسشــنامه دیســرس روانشــناختی
.در یادگیــری الکرتونیکــی بــود
پرسشــنامه دیســرس روانشــناختی در یادگیــری الکرتونیکــی ،توســط
 Hasanو  Baoدر ســال  2020طراحــی شــد .ایــن پرسشــنامه شــامل
 23گویــه بــود کــه بــه روش پنــج امتیــازی لیکــرت از 1تــا ( 5هیچوقــت،
بــه نــدرت ،گاهــی اوقــات ،بیشــر اوقــات ،همیشــه) منــره دهــی شــد.
ایــن پرسشــنامه ســه حیطــه بهــم ریختگــی آمــوزش مجــازی ( 8گویــه)،
تــرس از دســت دادن ســال تحصیلــی ( 5گویــه) و نشــانه هــای دیســرس
روانــی دانشــجویان ( 10گویــه) را در یادگیــری الکرتونیکــی ارزیابــی مــی
کــرد .امتیــاز باالتــر نشــان دهنــده ،دیســرس روانشــناختی بیشــر در
یادگیــری الکرتونیکــی بــود .دامنــه منـرات پرسشــنامه بیــن  23تــا 115بود.
بــر اســاس نقــاط بــرش ،من ـرات بیــن  23تــا 53پریشــانی روانشــناختی
پاییــن 54 ،تــا  84پریشــانی روانشــناختی متوســط و  85تــا 115پریشــانی
روانشــناختی بــاال منظــور گردیــد .پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه
 Hasanو  )2020( Baoمحاســبه و تاییــد شــد .رضیــب آلفــا کرونبــاخ
بـرای بهــم ریختگــی آمــوزش مجــازی ( ،)0/94تــرس از دســت دادن ســال
تحصیلــی ( )0/87و نشــانه هــای دیســرس روانــی ( )0/95گ ـزارش شــد
[.]6
مقیــاس آمادگــی بــرای یادگیــری آنالیــن (Online Learning
 )Readiness Scaleتوســط  Hungو همکارانــش در ســال 2010
طراحــی شــد .ایــن پرسشــنامه دارای  18گویــه بــود کــه پنــج خــرده
مقیــاس خودکارآمــدی رایانــه  /اینرتنــت ( 3گویــه) ،یادگیــری خودراهــر(5
گویــه) ،کنــرل یادگیرنــده (در زمینــه مجــازی) ( 3گویــه) ،انگیــزه یادگیری
(در فضــای آنالیــن) ( 4گویــه) ،خودکارآمــدی در برقــراری ارتباطــات
آنالیــن ( 3گویــه) را بــه روش  5نقطــه ای لیکــرت از یــک تــا پنــج (خیلــی
موافقــم تــا خیلــی مخالفــم) بــرريس منــود .دامنــه منــرات پرسشــنامه
بیــن  18تــا 90امتیــاز بــود کــه بــر اســاس نقــاط بــرش از امتیــاز  18تــا42
آمادگــی پاییــن 43 ،تــا 67آمادگــی متوســط و  68تــا 90آمادگــی خــوب
تعییــن شــد .مجمــوع منــره باالتر نشــان دهنــده آمادگــی بیشــر فراگیران
بـرای یادگیــری آنالیــن بــود .روایــی ســازه پرسشــنامه در مطالعــه Hung
و همــکاران  2010بــه روش تعییــن روایــی همگــرا و واگــرا بررســی و
تاییــد شــد .جهــت تعییــن پایایــی اب ـزار از روش همســانی درونــی بــا
محاســبه رضیــب آلفــا کرونبــاخ اســتفاده شــد .رضیــب آلفــا کرونبــاخ
بــرای خودکارآمــدی رایانــه  /اینرتنــت  ،0/73یادگیــری خودراهــر،0/87

روش کار
مطالعــه حــارض از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ همبســتگی بــود .جامعــه پژوهــش
کلیــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی رشــته پرســتاری و مامایی دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد کــرج در خــرداد مــاه نیمســال دوم ســال 1400-1399
بــود .منونــه گیــری بــه روش آســان انجــام شــد .حجــم منونــه بــر اســاس
فرمــول  194نفــر محاســبه شــد.

از ابتــدای ســال  1399آمــوزش مجــازی بـرای دانشــجویان ایــن دانشــکده
و ســپس در نیمســال بعــدی در محیــط  Adobe Connectدر فضــای
بــه دلیــل دوران قرنطینــه ناشــی از پاندمــی کرونــا Big Blue Button
ارائــه گردیــد .رشط ورود بــه مطالعــه حداقــل یــک تــرم تجربــه رشکت در
کالســهای آنالیــن بــود .لــذا دانشــجویان تــرم  1تــا  6وارد مطالعــه شــدند.
امــا بــه دلیــل رضورت تجربــه آمــوزش مجــازی ،دانشــجویان ترمهــای 7
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کنــرل یادگیرنــده (در زمینــه مجــازی)  ،0/72انگیــزه یادگیــری (در فضــای
آنالیــن) ،0/84خودکارآمــدی در برقـراری ارتباطــات آنالیــن  0/86گـزارش
شــد [.]20
روایــی صــوری پرسشــنامه هــا بــا بررســی و انطبــاق ترجمــه و نســخه
اصلــی ومــوارد نگارشــی توســط اســاتید تاییــد شــد .جهــت بررســی پایایی
ابــزار ،از روش همســانی درونــی بــا محاســبه رضیــب آلفــا کرونبــاخ
انجــام شــد .رضیــب آلفــا کرونبــاخ ب ـرای پرسشــنامه آمادگــی فراگی ـران
ب ـرای یادگیــری انالیــن  0/73و ب ـرای پرسشــنامه پریشــانی روانشــناختی
در یادگیــری الکرتونیکــی  0/71بدســت آمــد کــه نشــان داد هــر دو ابـزار
از پایایــی مناســبی برخــوردار بودنــد.
پــس از هامهنگــی بــا آمــوزش دانشــکده ،یــک پژوهشــگر بــا حضــور در
گــروه هــای مجــازی دانشــجویان هریــک از تــرم هــای  1تــا 6گــروه هــای
پرســتاری و مامایــی ،پــس از توضیــح اولیــه متنــی در ارتبــاط بــا پژوهــش
لینــک پرسشــنامه الکرتونیکــی طراحــی شــده در گــوگل فــرم را در اختیــار
داشــجویان آن گــروه قــرار داد .روش گــردآوری داده هــا بــرای کلیــه
ترمهــای پرســتاری و مامایــی یکســان و توســط یــک پژوهشــگر انجــام
شــد .اطالعــات  194دانشــجو طــی  3هفتــه در خــرداد مــاه گرداوری شــد
بــه منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی در مطالعــه حــارض ،کــد اخــاق
 IR.IAU.ABHAR.REC .1400.003اخــذ گردیــد .پرسشــنامه بــی
نــام طراحــی شــد .در صفحــه اول پرسشــنامه الکرتونیکــی طراحــی شــده
در گــوگل فــرم ،توضیحاتــی در ارتبــاط بــا هــدف مطالعــه و دانشــجویانی
کــه مــی تواننــد بــر اســاس معیــار ورود در مطالعــه رشکــت کننــد ،حــق
انتخــاب و آزادی بـرای رشکــت در پژوهــش بــا زدن تیــک تاییــد و حــق
محرمانــه مانــدن هویــت رشکــت کننــده از طریــق بــی نــام تکمیل شــدن
پرسشــنامه ارائــه گردیــد.
تحلیــل داده هــا در محیــط نــرم افـزار  SPSSویراســت  22انجــام شــد.
بــا توجــه بــه تنظیــم عنــوان رضورت تکمیــل اطالعــات در پرسشــنامه

الکرتونیکــی داده هــای گمشــده ()Missing Dataوجــود نداشــت .از
آزمــون کوملوگروف-اســمیرنوف بـرای بررســی توزیــع نرمــال منــره آمادگی
فراگیــر بـرای یادگیــری آنالیــن ( )P-value =0/200و منــره کل تنشــهای
روانشــناختی یادگیــری الکرتونیکــی ( )P-value =0/200اســتفاده
شــد کــه بدلیــل  P<0/05فــرض  H0مبنــی بــر نرمــال بــودن توزیــع
داده هــا دو متغیــر پذیرفتــه شــد و از آزمونهــای پارامرتیــک رضیــب
همبســتگی پیرســون بـرای تحلیــل همبســتگی بیــن دو متغیــر اســتفاده
شــد .از فراوانــی و درصــد ،میانگیــن و انح ـراف معیــار ،ب ـرای توصیــف
جامعــه پژوهــش و منــره دیســرس روانشــناختی در یادگیــری الکرتونیکــی
و آمادگــی فراگی ـران ب ـرای یادگیــری آنالیــن اســتفاده شــد .بــه منظــور
بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای زمینــه ای بــا متغیــر مســتقل و وابســته
از تــی تســت مســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و رضیــب همبســتگی
پیرســون اســتفاده شــد .ســطح معنــی دار در ایــن پژوهش کمــر از 0/05
در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها
یافتــه هــای حاصــل از بررســی داده هــای  194دانشــجوی پرســتاری
و مامایــی در مطالعــه حــارض نشــان داد ،از نظرجنــس  %81/4مونــث
بودنــد .از نظــر وضعیــت ســکونت  %77/8بومــی و  %89/2دانشــجویان
مجــرد بودنــد .اکــر دانشــجویان( )%41/8در تــرم 5و  6بودنــد.
حــدود %77/3دانشــجویان کار دانشــجویی منــی کردنــد .از نظر اســتعامل
ســیگار %93/8 ،دانشــجویان ســیگار مــرف منــی کردنــد .همچنیــن
یافتــه هــا نشــان داد ،میانگیــن ســن دانشــجویان  21/96 ± 2/61ســال
بــود .میانگیــن درآمــد خانــواده  96/800/000 ± 83/780/000ریــال در
مــاه و هزینــه اینرتنــت در مــاه 979/300 ± 749/100هـزار ریــال در مــاه
بــود( .جــدول )1

جدول .1توزیع مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری و مامایی
متغیر
جنس
وضعیت تاهل
محل اقامت
ترم
کار دانشجویی
مرصف سیگار

تعداد

درصد

مذکر

36

18/6

مونث
مجرد
متاهل
بومی
غیر بومی
2-1
4-3
6-5

158
173
21
151
43
36
77
81

81/4
89/2
10/8
77/8
22/2
18/6
39/7
41/8

بلی

44

22/7

خیر

150

77/3

ندارد

182

93/8

دارد

12

6/2
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و انحـراف معیــار منــره کل و ابعــاد مختلــف پریشــانی روانشــناختی در
یادگیــری الکرتونیکــی و آمادگــی فراگیـران بـرای یادگیــری انالین را نشــان
مــی دهــد.

یافتــه هــا نشــان داد  %24/2دانشــجویان ســطح خفیــف%61/3 ،
ســطح متوســط و  %14/4ســطح شــدیدی از پریشــانی روانشــناختی در
یادگیــری الکرتونیکــی تجربــه کردنــد .همچنیــن آمادگــی فراگیــران در
 %5/2پاییــن %56/2 ،متوســط و  %38/7بــاال بــود( .جــدول  )2میانگیــن

جدول  .2میانگین و انحراف معیار منره کل و ابعاد آمادگی فراگیران برای یادگیری انالین و پریشانی روانشناختی در یادگیری الکرتونیکی در دانشجویان پرستاری و مامایی

آمادگی فراگیران
برای یادگیری آنالین

پریشانی
روانشناختی در
یادگیری الکرتونیکی

متغیر

انحراف معیار±میانگین

حداکرث

حداقل

خودکارآمدی رایانه  /اینرتنت
یادگیری خود راهرب
کنرتل یادگیرنده
انگیزه یادگیری
خودکارآمدی درارتباطات آنالین
منره کل
بهم ریختگی آموزش مجازی
ترس از دست دادن سال تحصیلی
نشانه های دیسرتس روانی
منره کل

12/75 ± 1/84
18/68 ± 2/79
9/89 ± 2/12
12/36 ± 3/92
10/41 ± 2/88
64/1 ± 10/28
22/43 ± 3/70
14/69 ± 4/65
28/29 ± 8/99
65/43 ± 14/47

15
25
15
20
15
90
34
25
50
102

7
10
5
4
3
40
12
5
10
27

کل پریشــانی روانشــناختی ب ـرای یادگیــری الکرتونیکــی در دانشــجویان
همبســتگی آمــاری معکــوس و معنــادری وجــود داشــت (.)p>0/05
امــا بیــن خودکارآمــدی رایانــه  /اینرتنــت و بهــم ریختگــی آمــوزش
مجــازی ،تــرس از دســت دادن ســال تحصیلــی ،نشــانه هــای دیســرس
روانــی و منــره کل پریشــانی روانشــناختی ب ـرای یادگیــری الکرتونیکــی
در دانشــجویان همبســتگی آمــاری معنــادری مشــاهده نشــد (.)p<0/05
همچنیــن بیــن یادگیــری خــود راهــر و بهــم ریختگــی آمــوزش مجــازی،
تــرس از دســت دادن ســال تحصیلــی در دانشــجویان همبســتگی آمــاری
معنــاداری بدســت نیامــد (.)p<0/05

هامنگونــه کــه (جــدول )3نشــان داد ،همبســتگی معکــوس ،متوســط و
معنــاداری بیــن منــره کل آمادگــی فراگیـران بـرای یادگیــری آنالیــن بــا منره
کل پریشــانی روانشــناختی ب ـرای یادگیــری الکرتونیکــی در دانشــجویان
بدســت آمــد ( .)r=-0/374 p>0/001بیــن یادگیــری خــود راهــر بــا
نشــانه هــای دیســرس روانــی و منــره کل پریشــانی روانشــناختی ب ـرای
یادگیــری الکرتونیکــی در دانشــجویان همبســتگی آمــاری معکــوس و
معنــادری مشــاهده شــد ( .)p>0/05بیــن کنــرل یادگیرنــده ،انگیــزه
یادگیــری ،خودکارآمــدی درارتباطــات آنالیــن از آمادگــی فراگی ـران ب ـرای
یادگیــری آنالیــن بــا ابعــاد مختلــف بهــم ریختگــی آمــوزش مجــازی ،ترس
از دســت دادن ســال تحصیلــی ،نشــانه هــای دیســرس روانــی و منــره

جدول .3همبستگی بین آمادگی قراگیر برای یادگیری آنالین و پریشانی روانشناختی در یادگیری الکرتونیکی در دانشجویان پرستاری و مامایی
پریشانی روانشناختی در یادگیری الکرتونیکی
متغیر

کارآمدی رایانه  /اینرتنت
یادگیری خود راهرب
آمادگی فراگیران
برای یادگیری
آنالین

کنرتل یادگیرنده
انگیزه یادگیری
خودکارآمدی درارتباطات آنالین
منره کل

بهم ریختگی آموزش مجازی

ترس از دست دادن سال تحصیلی

نشانه های دیسرتس روانی

منره کل

r=-0/091
p=0/209
r=-0/044
p=0/542
r=-0/187
p=0/009
r=-0/198
p=0/006
r=-0/207
p=0/004
r=-0/176
p=0/014

r=-0/115
p=0/109
r=-0/133
p=0/064
r=-0/316
p>0/001
r=-0/367
p>0/001
r=-0/300
p>0/001
r=-0/346
p>0/001

r=-0/080
p=0/268
r=-0/201
p=0/005
r=-0/392
p>0/001
r=-0/349
p>0/001
r=-0/244
p=0/001
r=-0/351
p>0/001

r=-0/112
p=0/120
r=-0/155
p=0/031
r=-0/367
p>0/001
r=-0/384
p>0/001
r=-0/301
p>0/001
r=-0/374
p>0/001
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در مطالعــه حــارض ارتبــاط معنــاداری در منره كل پریشــانی روانشــناختی
ب ـرای یادگیــری الکرتونیکــی بــا متغريهــاي دموگرافيــك بدســت نیامــد
( .)p<0/05همچنیــن یافتــه هــا همبســتگي مثبــت ،ضعيــف و آمــاري
بــن منــره كل آمادگــی فراگـران بـراي يادگــري آناليــن وســن نشــان داد
( ،)r=0/192 p=0/0070امــا بــا ســایر متغیرهــای دموگرافیــک  ،ارتبــاط
آمــاری معنــاداری مشــاهده نشــد (.)p<0/05

الکرتونیکــی موثــر باشــد.
یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه حــارض نشــان داد کــه دانشــجویانی
کــه کنــرل کمــری بــر یادگیــری آنالیــن داشــتند ،پریشــانی روانشــناختی
بیشــری در یادگیــری الکرتونیکــی داشــتند .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه
 Zhengو همــکاران ( )2020همخوانــی داشــت کــه نشــان داد،
دانشــجویانی کــه کنــرل بیشــری بــر زمــان و مدیریــت یادگیــری خــود
دارنــد ،عملکــرد تحصیلــی بهــری داشــته و اســرس کمــری در هنــگام
تحصیــل خــود تجربــه مــی کننــد [ .]34نتایــج یــک نظــر ســنجی نشــان
داد کــه  %64دانشــجویان امــکان یادگیــری با رسعت دلخــواه ( )٪64را از
محاســن مهــم یادگیــری آنالیــن عنــوان کردنــد [ ]35و اغلــب دانشــجویان
بــرای غلبــه بــر چالــش هــای یادگیــری آنالیــن از اســراتژی مدیریــت
زمــان و کنــرل محیــط آموزشــی اســتفاده مــی کننــد [ .]28توانایــی کنرتل
بــر یادگیــری بــه دانشــجو امــکان مــی دهــد تــا در تعییــن اهــداف وروش
مناســب یادگیــری ،انجــام تکالیــف و بطــور کلــی مدیریــت بخشــهای
مختلــف یادگیــری خــود مســتقل عمــل کنــد [ .]36ایــن امــر لــزوم ارتقــاء
مهارتهــای خــود کنرتلــی در یادگیــری آنالیــن از طریــق مدیریــت زمــان
و اصــاح عــادات مطالعــه بــا هــدف کاهــش تنشــهای روانشــناختی در
دانشــجویان را مطــرح مــی کنــد.
مطالعــه حــارض نشــان داد ،دانشــجویانی کــه انگیــزه یادگیــری آنالیــن
پایینــری داشــتند ،پریشــانی روانشــناختی بیشــری در یادگیــری

بحث
مطالعــه حــارض نشــان داد ،دانشــجویانی کــه از آمادگــی کمــری ب ـرای
یادگیــری آنالیــن برخــوردار بودنــد ،پریشــانی روانشــناختی بیشــری در
یادگیــری الکرتونیکــی داشــتند .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه  Akmalو
 )2021( Kumalasariهمخوانــی دارد کــه نشــان داد در رشایــط همــه
گیــری کویــد 19-اســرس تحصیلــی درک شــده توســط دانشــجویان بــا
آمادگــی بـرای یادگیــری آنالیــن مرتبــط بــود [ .]27در مطالعــه  Barrotو
همــکاران ( )2021اضطـراب ،کســالت ،غــم و انــزوا تجربــه شــده توســط
دانشــجویان بــر نحــوه یادگیــری و انجــام فعالیــت هــای یادگیــری و
انگیــزه آنهــا بـرای تحصیــل تأثیــر منفــی داشــت [Thandevaraj .]28

و همــکاران ( )2021مــی نویســد اگــر چــه اضطــراب خفیــف ســبب
افزایــش رسعــت واکنــش و هوشــیاری مغــز و افزایــش یادگیــری مــی
شــود امــا اضط ـراب بیــش از حــد موجــب کاهــش عالقــه فراگی ـران بــه
یادگیــری و مانــع پیرشفــت تحصیلــی مــی شــود [ .]29ایــن یافتــه اهمیت
برنامــه ریــزی ب ـرای توامننــد ســازی دانشــجویان جهــت آمادگــی ب ـرای
آمــوزش آنالیــن را بــه منظــور کاهــش دیســرس روانشــناختی در یادگیری
الکرتونیکــی تاکیــد مــی کنــد.
در مطالعــه حــارض دانشــجویانی کــه یادگیــری خــود راهــر پایینــری
داشــتند ،پریشــانی روانشــناختی بیشــری در یادگیــری آنالیــن تجربــه
مــی کردنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه Alemany-Arrebola
و همــکاران ( )2020همخوانــی داشــت کــه نشــان داد ،دانشــجویان
بــا ســطح اضط ـراب باالتــر ،خودکارآمــدی تحصیلــی پایینــری داشــتند
[ .]30احســاس اســتقالل ،مالکیــت و مســئولیت پذیــری و نیــز منبــع
کنــرل درونــی در فراینــد یادگیــری خــود ،عامــل ایجــاد انگیــزش ب ـرای
کنــرل رشایــط یادگیــری اســت [ .]31یادگیــری خــود راهــر بــا افزایــش
عــزت نفــس ،مــی توانــد بــه کاهــش تنشــهای تحصیلــی درک شــده در
فراگی ـران کمــک منایــد [ .]32همچنیــن شــواهد حاکــی از آنســت کــه
برخــورداری از منبــع کنــرل درونــی و خودکارآمــدی در یادگیــری آنالیــن،
رضایتمنــدی دانشــجویان را از آمــوزش آنالیــن را افزایــش مــی دهــد
[ .]30،33بــه نظــر مــی رســد آمــوزش شــیوه هــای یادگیــری خــود راهرب و
حامیــت دانشــجویان بـرای توامننــدی ســازی بــری یادگیــری خــود راهــر،
مــی توانــد در کاهــش پریشــانی روانشــناختی آنهــا در یادگیــری

الکرتونیکــی داشــتند .ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج مطالعــه Al-

 Tammemiو همــکاران ( )2020بــود کــه نشــان داد انگیــزه پاییــن
بـرای آمــوزش آنالیــن ریســک فاکتــور مهمــی در افزایــش تنشــهای روانی
دانشــجویان در یادگیــری آنالیــن بــود [ .]37بــه نظــر می رســد لــزوم آگاه
ســازی در مــورد مزایــای آمــوزش آنالیــن و اســتفاده از اس ـراتژی هــای
ایجــاد عالقــه و انگیــزه بــه یادگیــری آنالیــن مــی توانــد نقــش مثبتــی
در کاهــش تنشــهای روانشــناختی در یادگیــری الکرتونیکــی دانشــجویان
داشــته باشــد.
در مطالعــه حــارض دانشــجویانی کــه خودکارآمــدی پایینــری دربرقـراری
ارتبــاط آنالیــن داشــتند از پریشــانی روانشــناختی بیشــری در طــول
یادگیــری الکرتونیکــی شــکایت داشــتند .مطالعــه  Bolatovو همــکاران
( )2021نشــان داد کــه کاهــش تعامــات اجتامعــی بیــن دانشــجویان بــا
افزایــش فرســودگی تحصیلــی ،اضطـراب و افرسدگی رابطــه دارد و کاهش
عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان در یادگیــری انالیــن را در پــی دارد [.]38
مطالعــات متعــددی بــه ارتبــاط ضعیــف میــان دانشــجویان بــا یکدیگر و
دانشــجویان بــا اســاتید بــه عنــوان چالشــی مهــم در یادگیــری الکرتونیکی
اشــاره منــوده انــد [ .]41-39کاهــش تعامــات بیــن دانشــجویان بایکدیگر
و همچنیــن بــا اســاتید ،محیطــی ضعیــف ب ـرای ارتباطــات حرفــه ای و
اشـراک تجــارب یادگیــری ایجــاد مــی کنــد [ .]42عــدم ارتبــاط موثــر بیــن
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اضط ـراب را تجربــه منــوده بودنــد و مهمرتیــن عامــل نگرانــی در آنهــا
مســائل مربــوط بــه حرفــه آینــده و تحصیــل بودنــد [ .]13تفــاوت
مشــاهده شــده در فراوانــی پریشــانی روانشــناختی بیــن ایــن مطالعــه
و ســایر پژوهشــها میتوانــد مربــوط بــه عوامــل زمینــه ای و ابـزار مــورد
اســتفاده باشــد .بــه نظــر مــی رســد تغییــر ناگهانــی روش آمــوزش
حضــوری بــه الکرتونیکــی ،اســرس ناشــی از اپیدمــی کویــد 19-و رشایط
قرنطینــه ،دانشــجویان را در گــروه آســیب پذیــر بـرای مشــکالت روحــی
و روانــی ق ـرار داده اســت ایــن امــر بــررضورت غربالگــری وضعیــت
روحــی و روانــی ،مشــاوره ،تامیــن منابــع پیشــگیری و ارایــه خدمــات و
حامیتهــای روانشــناختی بــه دانشــجویان و توامننــد ســازی اســاتید بـرای
حامیــت روانشــناختی فراگیـران در فراینــد آمــوزش آنالیــن بــه منظــور
ارتقــاء ســامت روان تاکیــد مــی منایــد.
مطالعــه حــارض نشــان داد 56/2 ،درصــد از دانشــجویان آمادگــی
متوســطی بـرای یادگیــری آنالیــن داشــتند .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعه

دانشــجو و اســتاد در پاســخگویی بــه ســواالت دانشــجویان بــر کیفیــت
آمــوزش تأثیــر مــی گــذارد و موجــب ناامیــدی دانشــجویان و ان ـراف
آنهــا از رشکــت در کالســهای آموزشــی مــی شــود .یافتــه هــای مطالعــه
 Nsambaو همــکاران ( )2017نشــان داد کــه اســاتید دانشــگاه بــه
متــاس هــای تلفنــی و ایمیــل هــای دانشــجویان پاســخ منــی دهنــد [.]43
امــا در مقابــل مطالعــه دیگــری نشــان داد کــه اســتفاده از شــبکه هــای
اجتامعــی ماننــد فیــس بــوک و لینکدایــن موجــب تقویــت ارتبــاط بیــن
دانشــجویان و اســاتید و ارتقــا یادگیــری مشــارکتی شــده بــود [.]44
توانایــی اســاتید در برقــراری ارتبــاط همزمــان و غیــر همزمــان بــا
دانشــجویان و حامیــت و تشــویق دانشــجویان ب ـرای برق ـراری ارتبــاط،
مــی توانــد بــه شــکل گیــری الگــوی ارتبــاط موثــر و اشــراک دانــش،
تجــارب و یادگیــری مشــارکتی کمــک منایــد [ .]45اســتفاده از شــیوه های
یادگیــری مشــارکتی مــی توانــد موجــب بهبــود تعامــل میــان فراگی ـران
بــا یکدیگــر شــود .مطالعــه  Hilliardو همــکاران ( )2020نشــان داد
اســتفاده از روشــهای یادگیــری مشــارکتی ماننــد پــروژه هــای گروهــی،
اســتفاده از ویکــی ،همــکاری در بارگ ـزاری مطالــب در وب ســایت یــا
وبــاگ ،در ابتــدا شــاید موجــب نگرانــی از لــزوم مشــارکت بــا اف ـراد
ناآشــنا ،تــرس از ارزیابــی منفــی و نگرانــی از وجــود اف ـراد غیــر فعــال
در گــروه شــود امــا بــه تدریــج اضط ـراب دانشــجویان در حیــن انجــام
پــروژه کاهــش میابــد و بــه یادگیــری و تعامــل مثبــت بیــن اعضــا گــروه
مــی انجامــد [ .]46بــا توجــه بــه نقــش مهــم ارتبــاط بیــن دانشــجویان
بــا یکدیگــر و بــا اســتاد در کاهــش پریشــانی روانشــناختی ،اســتفاده از
اسـراتژیهای یادگیــری مشــارکتی در فراینــد یادگیری-یاددهــی و تســهیل
راه هــای دسرتســی بــه اســتاد در حیــن دوران امــوزش آنالیــن و بهــره
منــدی از فرصتهــای تعامــل غیــر رســمی در شــبکه هــای اجتامعــی بـرای
تقویــت ارتبــاط بیــن دانشــجویان و اشـراک تجــارب بایســتی مــد نظــر
قـرار گیــرد.
در مطالعــه حــارض  61/3دانشــجویان پریشــانی روانشــناختی متوســطی
در یادگیــری الکرتونیک داشــتند .مطالعه  Hasanو  )2020( Baoنشــان

 Ranganathanو همــکاران ( )2021و  2020 Estiraهمخوانــی
داشــت [ .]15،17نتایــج بررســی  Ranganathanو همــکاران ()2021
نشــان داد کــه آمادگــی فراگی ـران در ابعــاد فنــی ،تعامــل بــا اســتاد،
همکالســی هــا و مهــارت هــای ارتباطــی بـرای یادگیــری آنالیــن در حــد
متوســط بــود [ .]15در مطالعــه  2020 Estiraآمادگــی دانشــجویان
بـرای یادگیــری آنالیــن در حــد متوســط بــود .آنهــا انگیــزه باالیــی بـرای
یادگیــری آنالیــن ولــی کنــرل یادگیــری و خودکارآمــدی در ارتباطــات
آنالیــن پاییــن داشــتند [ .]17امــا در مطالعــه  Adamsو همــکاران
( )2021دانشــجویان مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد جنــوب
رشق اســیا از آمادگــی الزم بـرای آمــوزش الکرتونیکــی برخــوردار بودنــد
[ .]14در بررســی  Rafiqueو همکاران ( )2021اغلب دانشــجویان در
انجــام فعالیــت هــای آمــوزش آنالیــن در دوران پاندمــی کوید19-کامـاً
موفــق نبودنــد [ .]16بــه نظــر مــی رســد ارتقــاء توامننــدی دانشــجویان
در ابعــاد فنــی ،ســواد رایانــه ای و ارتباطــی از طریــق اطــاع رســانی
و آمــوزش در شــبکه هــای اجتامعــی ،وب ســایت دانشــگاه و برگـزاری
وبینــار و کارگاه هــای مجــازی رضوری مــی باشــد.
همچنیــن یافتــه هــای جانبــی مطالعــه حــارض نشــان داد دانشــجویان
بــا ســن باالتــر ،آمادگــی بیشــری بـرای یادگیــری آنالیــن داشــتند .ایــن
یافتــه همســو بــا نتایــج مطالعــه  Rafiqueو همــکاران ()2021
بــود کــه نشــان داد ســن دانشــجویان پیــش گویــی کننــده آمادگــی
آنهــا بــرای یادگیــری آنالیــن بــود و دانشــجویانی کــه ســن باالتــری
داشــتند از آمادگــی باالتــری ب ـرای یادگیــری آنالیــن برخــوردار بودنــد
[ .]16همچنیــن مطالعــه  Tangو همــکاران ( )2021نشــان داد کــه
آمادگــی بـرای یادگیــری آنالیــن در دانشــجویان کارشناســی ارشــد باالتــر
از دانــش آمــوزان مقطــع کارشناســی بــود [ .]25امــا نتایــج مطالعــه

داد ،یادگیــری آنالیــن در رشایــط قرنطینــه موجــب افزایــش دیســرس
روانشــناختی در دانشــجویان شــده بــود [ .]6مطالعــه Hamaideh
و همــکاران نشــان داد شــیوع افرسدگــی  ،اضطــراب و اســرس در
دانشــجویان اردنــی در دوران اپیدمــی کویــد 19-در ســطوح مختلــف
بــه ترتیــب  67/9 ، 78/7و  58/7درصــد و در ســطح متوســط بــود
و نگرانــی نســبت بــه وضعیــت تحصیلــی از علــل مشــکالت روانــی
دانشــجویان بــود [ .]8مطالعــه  Al-Tammemiو همــکاران ()2020
نشــان داد کــه  69/5دانشــجویان ناراحتــی روانــی شــدید داشــتند [.]37
 Aristovnikو همــکاران ( )2020طــی بررســی  30،383دانشــجو
از  62کشــور جهــان ،دریافتنــد کــه اغلــب دانشــجویان افرسدگــی،
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) همســو بــا یافتــه مطالعــه2021(  و همــکارانRanganathan

تامیــن منابــع حامیتــی و مشــاوره ای جهــت ارتقــاء ســامت روانــی
 پیشــنهاد میگــردد مطالعــه دیگــری بــه.دانشــجویان تاکیــد مــی منایــد
منظــور مقایســه آمادگــی فراگی ـران در یادگیــری آنالیــن و آفالیــن بــر
.تنــش هــای روانشــناختی در یادگیــری الکرتونیکــی انجــام شــود

 در مقایســه2  و1 حــارض نبــود کــه نشــان داد کــه دانشــجویان ســالهای
بــا دانــش آمــوزان ســال آخــر از ســطح باالتــری از آمادگــی بــرای
.]15[ یادگیــری آنالیــن برخــورار بودنــد
از ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺮﺿ ﺑﻪﻛﺎرﮔﺮﻴي اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺰارﻲﺷ بــود
ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺮﺘي داشــت و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺎﻤد ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد
 همچنیــن اســتفاده از روش غیــر تصادفــی ب ـرای منونــه.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بــود
 عــدم تفکیــک،گیــری و گــردآوری منونــه هــا تنهــا از یــک دانشــگاه
دانشــجویان پرســتاری و مامایــی بــر حســب رشــته تحصیلــی در فــرم
مشــخصات جمعیــت شــناختی از محدودیتهــای دیگــر ایــن مطالعــه
.بــود

سپاسگزاری
مطالعــه حــارض مســتخرج از طــرح پژوهشــی(فطرت) باشــگاه
پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
IR.IAU.ABHAR.  و کــد اخــاق99120903 کــرج بــا کــد
 بدیــن وســیله از دانشــجویان پرســتاری و. بــودREC.1400.003
مامایــی کــه در ایــن طــرح پژوهشــی رشکــت منودنــد و نیــز باشــگاه
پژوهشــگران جــوان و نخبــگان و معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج جهــت تصویــب و حامیــت مالــی
.طــرح تشــکر و قدردانــی مــی گــردد
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مطالعــه حــارض نشــان داد دانشــجویانی کــه آمادگــی پایینــری ب ـرای
 تنشــهای روانشــناختی بیشــری در حیــن،یادگیــری آنالیــن داشــتند
 ایــن یافتــه بــر رضورت توامننــد.یادگیــری الکرتونیکــی داشــتند
 طراحــی اقدامــات،ســازی دانشــجویان بــرای یادگیــری آنالیــن
 غربالگــری اختــاالت روانشــناختی و،پیشــگیرانه ارتقــاء ســامت روان

تضاد منافع
نویســندگان اعــام مــی دارنــد کــه هیچگونــه تضــاد منافــع در ایــن
.مطالعــه وجــود نــدارد
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