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 دهیچک

های موجود و آموزش از راه دور تنها راهکار مؤسسات آموزشی است. در این از فناوری گیریدر شرایط اضطراری و اپیدمی یک ویروس بهره هدف:

 .مطالعه عوامل مؤثر در پذیرش آموزش مجازی در شرایط کرونا مورد بررسی قرار گرفت

رسانی مدیریت و اطالعدانشجویان دانشکده نفر از  344کاربردی بود. نمونه آماری  هدف و از نظر پیمایشی - روش پژوهش توصیفی :هاروش

گیری پرسشنامه محقق ساخته در . ابزار اندازهای انتخاب شدندطبقه – شیوه تصادفی بود که به1399 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال
 . و آزمون تحلیل مسیر ارزیابی شدند PLSافزار ها با استفاده از نرممؤلفه بود. داده 6گویه و  26قالب 

بر درک سهولت استفاده و درک سودمندی  580/0و  724/0ترتیب با ضریب مسیر  وضعیت تسهیالت به، های پژوهشیافتهبراساس  نتایج:

از طریق متغیر میانجی درک سهولت استفاده بر درک سودمندی اثر غیرمستقیم و معناداری داشت.  328/0دانشجویان اثر مستقیم و با ضریب مسیر 
درصد بر نگرش دانشجویان تأثیر معناداری داشت. همچنین  44و  43ترتیب به میزان  ولت استفاده و درک سودمندی بهعالوه بر این درک سه

درصد به پذیرش آموزش  80درصد به تمایل رفتاری و سپس به میزان  67مشخص شد که در صورت ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان، به میزان 
 .پزشکی در شرایط بحران کرونا منجر خواهد شد مجازی توسط دانشجویان دانشگاه علوم

در شرایط کنونی جهت بهبود پذیرش و افزایش کارایی آموزش مجازی، قبل از به کارگیری هر نوع محتوای آموزشی و ابزاری، بر  :گیرییجهنت

 .نقش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده و مفید بودن توجه شود

  .19-یادگیری، رفتار، کووید ،مدل ساختاریها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 9/9/1400پذیرش مقاله:                25/7/1400اصالح نهایی:         7/6/1400 دریافت مقاله:

 .32-24 :7(4) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . کرونا یروسو یدر طول پاندم یآموزش مجاز یرشمدل پذ. جباری امید، ثابت محمدرضا، نما اکبرقدرت ارجاع:

  

  مقدمه:
، 2020های سازمان بهداشت جهانی از مارس سال طبق بررسی

 در سراسر جهان آغاز شد 19-شیوع یک سندرم حاد تنفسی به نام کووید

انتشار سریع این ویروس و کشنده بودن آن منجر به اتخاذ  .[1]

 در راستای نهیو قرنط یفاصله اجتماع جادیاهای دولتی در جهت سیاست

های اعمال شده یکی از سیاست .[2] دش روسیمحدود کردن گسترش و

تعطیلی مراکز آموزشی در بیشتر کشورها بود که به اختالل آموزشی 

و در آموزان و دانشجویان سراسر جهان انجامید درصد دانش 80حدود 

های حفظ فرآیند آموزش با مدت زمان کوتاهی سراسر جهان با چالش

به طوری که تا قبل از این  .[3-5] مواجه شدند و یادگیری مؤثر تکیفی

سابقه چنین تغییر ناگهانی و گسترده در نظام آموزشی تاریخ هستی، بی

گیری از در شرایط اضطراری و اپیدمی یک ویروس بهره .[6] بود

های موجود و آموزش از راه دور تنها راهکار مؤسسات آموزشی فناوری

  .[7]است 

 نظام یک عنوان به الکترونیکی یا مجازی یادگیری و آموزشاز 

 پیشرفته هایفناوری انواع از و شودیاد می امروز دنیای در نوین آموزشی

 بهره دانش مدیریت و اطالعاتی هایپایگاه اینترنتی، هایشبکه نظیر

 الکترونیکی خدمات طریق از آموزشی محتوای نظام در این و گیردمی
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 1400 زمستان، چهارمدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

است  یادگیری نظام الکترونیکی، یادگیری کلی طور . به[8] دشومی ارائه

 هستند جدا یکدیگر از زمان و مکان لحاظ از فراگیر گر وآموزش آن در که

 های کامپیوتریشبکه و فناوری اینترنت از برداریبهره با درس محتوای و

یک  ،به طور کلی. شودمی ارائه و تدوین دروس مدیریت افزارمنر طریق از

دوره آموزش مجازی کامل و اثربخش نیازمند طراحی طرح درس، مواد 

آموزشی مانند محتوای صوتی و تصویری و همچنین تیم پشتیبانی فنی 

باشد. هر چند که به دلیل ظهور ناگهانی ویروس کرونا، اکثریت می

سازی و آماده هایی نظیر فقدان تجربه تدریس آنالینمدرسین با چالش

 . [9]ب درسی مواجه بودند زود هنگام مطال

 بررسی برای چندین مدل تاکنون مجازی، آموزش اهمیت به توجه با

به  آن استفاده و پذیرش بر مؤثر عوامل شناخت و یادگیری الکترونیکی

است. به عنوان مثال هدف اصلی در مدل پذیرش فناوری،  شده گرفته کار

فاده از یادگیری درک نفوذ عوامل خارجی مؤثر بر باورها، نگرش و است

مجازی است. در این مدل پس از ایجاد درک سودمندی و درک سهولت 

استفاده در فراگیران، به نگرش مثبت و رفتارهای مبتنی بر پذیرش 

 از بسیاری که کنداین مدل بیان می .[10] شودآموزش مجازی ختم می

 در و کار راحتی پذیری درک شده،انعطاف مانند فناوری هایویژگی

گذارند. از می تأثیر الکترونیکی آموزش پیامدهای بر بودن، دسترس

ه استفاد مزایای به نسبت دانشجویان ادراک مهمترین عوامل تأثیرگذار بر

ی برا کیفیت سیستم و تسهیالت است که مجازی، مفهوم آموزش از

 عنوان به را آن که شد مطرح McLean و DeLone توسط بار اولین

 کاربران ادراک توسط که سیستم کل ملکردع در موجود کیفیت

ی سو از که هاییکردند. همچنین کمک تعریف شود،می گیریاندازه

در  موانع موجود بر غلبه جهت کنندگاناستفاده برای بیرونی محیط

 تسهیالتی شرایط را دارد وجود جدید اطالعاتی فناوری یک از استفاده

ی چگونگ در کاربران به برای کمک محیطی شرایط چنانچه نامند.می

ع از این نو استفاده آنان مهیا باشد، یادگیری الکترونیکی خدمات از استفاده

ده استفا برای کامل مهارت اگر حتی کرد، خواهند تر درکآسان آموزش را

  .[11]باشند  نداشته را آن از

شود که درک سودمندی به عنوان سطحی از آموزش توصیف می

لکترونیک در طول شیوع کرونا بتواند کارایی یادگیری استفاده از آموزش ا

را افزایش دهد یا برداشت ذهنی فرد را از کاربرد آموزش مجازی در زمینه 

شغلی وی به همراه داشته باشد. در صورت مهیا بودن تسهیالت، مفید 

بودن و استفاده آسان، فراگیر وارد مرحله نگرش شده و دید مثبتی نسبت 

دهد تمایل رفتاری رخ می ،کند. در مرحله بعدپیدا می به آموزش مجازی

شود که فراگیر تمایل به تداوم که به عنوان سطحی از رفتار توصیف می

. [12]استفاده از آموزش مجازی در شرایط مشابه و حتی آینده دارد 

سازی مؤثر آموزش چهار عاملی که در جهت یکپارچه بنابراین به طور کلی

کنند به ترتیب گیری کرونا نقش اساسی را ایفا میهمهمجازی در دوران 

و  مدرس( تعامالت 2 ،نیآنال یآموزشهای شیوه یسازمدل( 1شامل 

گیری از ( بهره4( انتقال دانش از طریق محتوای آنالین و 3، دانشجو

 .[13]باشد های آموزشی میروزترین فناوریبه

دند که عواملی و همکاران نشان دا Sukendroدر همین چارچوب 

نظیر دسترسی به منابع آموزشی متنوع مانند مباحث تئوری در کنار 

استفاده از عکس و فیلم و همچنین مهارت مربی یا مدرس در قالب عوامل 

کننده، منجر به درک سودمندی و سهولت استفاده از آموزش از راه تسهیل

ی برای شود که نهایتاً گرایش، پذیرش و تداوم آموزش مجازدور می

 .[12] دانشجویان در شرایط بحرانی را به دنبال خواهد داشت

Chen وTseng   به این نتیجه رسیدند عواملی نظیر افزایش کیفیت

و کارایی آموزش، دستیابی به اطالعات آموزشی متنوع و قابل فهم، 

های مجازی، استفاده آسان از ابزار مجازی و سهولت شرکت در کالس

و  Ibrahim. [14] شوداز یادگیری الکترونیک میمنجر به استفاده 

همکاران گزارش کردند که در شرایط بحران کرونا کیفیت و شرایط 

مناسب سیستم یادگیری مجازی در پذیرش و درک سودمندی 

تواند جایگزین دانشجویان علوم پزشکی مفید و مثبت خواهد بود و می

و همکاران  Zalat. در پژوهش [15]مناسبی برای آموزش سنتی باشد 

مندی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی از سودمندی و سهولت میزان رضایت

عنوان شد که موجب  76و  77استفاده از شبکه آموزش مجازی به ترتیب 

 . [16]درصدی این نوع آموزش در زمان شیوع کرونا گردید  81پذیرش 

و همکاران بر روی دانشجویان اردنی  Al-Okailyدر بررسی 

شد که عواملی نظیر سهولت استفاده و مفید بودن منابع مختلف  مشخص

بر تمایل به استفاده و پذیرش آموزش مجازی در پاندمی کرونا تأثیر 

نشان داد که کاربری آسان  Olasina .[17]مستقیم و معناداری دارد 

آموزش مجازی و مفید بودن مطالب آموزشی از فواید آموزش از راه دور 

تدا به تصمیم فراگیر و در نهایت پذیرش آموزش مجازی باشد که ابمی

 .[18]شود ختم می

 از جامعه هایشاخص تمام بر زیادی مشکالت کرونا، پاندمی اگرچه

 در هاقابلیت شکوفایی برخی به منجر اما کرد، تحمیل مردم سالمت جمله

 آموزش یافتن رونق و شدن فراگیر به توانمی آن جمله از که شد کشور

 و قوی سیستمی اگر ، یگرد بیان کرد. به اشاره کشور سراسر در ازیمج

25 
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0140 زمستان، هارمچدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع  

 

 آنچنان ولی ددگر سازیهپیاد و طراحی مراکز آموزشی در ساختخوش

 با کنند، ایستادگی آن مقابل در افراد یا نشود گرفته کار به باید که

 آموزش و خورد خواهد شکست پروژه این که گفت توانمی قاطعیت

 در که عواملی شناساییتا، راس این در داشت. نخواهد را کارآیی الزم

مراکز و مؤسسات  تا شودمی باعث دارند، تأثیر آموزش از راه دور پذیرش

 پارامترهای رساندن حداقل به و مثبت هایشاخص تقویت با آموزشی

 و مدرسان برده را بهره حداکثری مجازی یادگیری هایسیستم از منفی،

بنابراین به دلیل  نمایند. ترغیب هاآن به استفاده ازدانشجویان را نسبت  و

اهمیت اثربخشی آموزش از راه دور به عنوان تنها راه تداوم یادگیری در 

، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل 19شرایط بحران کووید 

کننده در گرایش و پذیرش آموزش مجازی در میان دانشجویان بینیپیش

 . ز انجام شددانشگاه علوم پزشکی شیرا

 

 ها:مواد و روش

کاربردی  هدف پیمایشی و از نظر - روش پژوهش حاضر توصیفی

شامل کلیه دانشجویان  آماری بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه

رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز دانشکده مدیریت و اطالع

نوان حجم نمونه آماری ع بهنفر  373بودند که از این میان 1399در سال 

ای طبقه – گیری تصادفیروش نمونهبراساس از طریق جدول مورگان 

 26گیری، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر انتخاب شدند. ابزار اندازه

. جهت بررسی وضعیت [12،15،19]گویه در قالب شش متغیر بود 

و گویه(، کیفیت آموزش  3تسهیالت از سه مؤلفه کیفیت سیستم فنی )

گویه( استفاده شد. درک سهولت  2گویه( و کیفیت سرویس ) 4محتوا )

گویه، نگرش، تمایل رفتاری و  4استفاده و درک سودمندی هر کدام با 

. مورد ارزیابی قرار گرفتندگویه  3پذیرش آموزش مجازی هر کدام با 

مقیاس لیکرت، براساس پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و همچنین سؤاالت 

پس از . گردیدگذاری ( ارزش5( تا کامالً موافقم )1 مخالفم )از کامالً

های محدوده ترجمه متن اصلی سؤاالت و تطبیق آن با شرایط و ویژگی

تحقیق، چارچوب اولیه پرسشنامه تدوین و جهت بررسی روایی صوری در 

اساتید و خبرگان حوزه مدیریت آموزش قرار گرفت. اختیار هشت نفر از 

 نیاز مرتبط،رارزشی )غی 4محتوایی نیز با استفاده از طیف  در مورد روایی

از اساتید  )مرتبط کامالً و بازبینی به نیاز اما مرتبط جدی، بازبینی به

تجمیع میانگین براساس نظرخواهی شد. پس از تأیید روایی محتوایی 

CVI  و انجام اصالحات الزم، جهت بررسی پایایی ابزار  79/0باالتر از

پرسشنامه در بین جامعه  50ری، طی یک مطالعه مقدماتی تعداد گیاندازه

ضریب آلفای کرونباخ براساس آماری توزیع شد که پایایی کل پرسشنامه 

تمامی  پس قابل قبول بودن ،در نهایتدست آمد. ه ب (837/0) به ترتیب

 1399-1400ها در نیمسال اول تحصیلی سال ، کلیه پرسشنامههاارزیابی

پرسشنامه کامل و بدون نقص  344الین توزیع و تعداد به صورت آن

های جهت ارائه آمار توصیفی و استنباطی دادهآوری شد. جمع

 نسخه PLSو  22 نسخه SPSSافزارهای از نرمشده به ترتیب آوریجمع

 . استفاده گردید 3

 

 :هایافته

قبل از آزمون فرضیات پژوهش به ارزیابی برازش مدل پژوهش در 

( مدل کلی 3( مدل ساختاری و 2گیری و ( مدل اندازه1سه بخش 

 پرداخته شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

گیری، از معیار آلفای جهت بررسی مدل پژوهش در مرحله اندازه

کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی استفاده شد. روایی 

د بررسی قرار گرفت. در های مدل نیز با معیار روایی همگرا مورسازه

دست آمده نشان از پایایی درونی و پایایی ترکیبی ه مقادیر ب 1جدول 

( دارد. 5/0( و روایی همگرا مناسب )باالتر از 7/0مطلوب )باالتر از 

های پژوهش ضرایب بارهای عاملی تمامی گویه 1همچنین در شکل 

 (.4/0مورد تأیید است )باالتر از 

 

ای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای مقادیر آلف -1جدول 

 پژوهش

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا متغیر

 0/849 0/882 0/555 وضعیت تسهیالت

 0/716 0/824 0/540 کیفیت سیستم فنی

 0/706 0/836 0/630 کیفیت آموزش و محتوا

 0/729 0/880 0/785 کیفیت سرویس

 0/813 0/877 0/641 درک سودمندی

 0/779 0/585 0/602 درک سهولت استفاده

 0/759 0/861 0/675 نگرش

 0/722 0/844 0/643 تمایل رفتاری

 0/925 0/952 0/870 پذیرش آموزش مجازی

 

در بخش برازش مدل ساختاری از معیارهایی نظیر ضریب معناداری 

زا یر برونضریب تعیین استفاده شد. تأثیر یک متغ و ( T-Values) تی 

26 
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زا )وابسته( به وسیله ضریب تعیین، نشان )مستقل( بر یک متغیر درون

حاکی از تأثیر ضعیف، متوسط  67/0و  33/0، 19/0شود و مقادیر داده می

، هر پنج متغیر درک 1باشد. با توجه به شکل و قوی آن سازه می

(، 695/0(، نگرش )525/0(، درک سهولت استفاده )749/0سودمندی )

 ( از ضریب643/0( و پذیرش آموزش مجازی )448/0مایل رفتاری )ت

تعیین قابل قبولی برخوردارند. به عالوه ضریب تی جهت ارزیابی معناداری 

ها در مدل کاربرد دارد و در صورت بیشتر بودن مقدار تی رابطه بین سازه

درصد  95 ها در سطح اطمیناندهد که رابطه بین سازهنشان می 96/1از 

آماره تی به همراه ضرایب مسیر  2نظر آماری معنادار است. در جدول  از

 گزارش شده است.

برازش مدل کلی ارزیابی شد که  GOFدر نهایت با استفاده از معیار 

ها در میانگین ضرب میانگین ضریب تعیین سازهاز طریق جذر حاصل

قادیر شود. الزم به ذکر است که میانگین ممحاسبه می مقادیر اشتراکی

های پژوهش برابر اشتراکی با میانگین روایی همگرای هر یک از سازه

دست آمد که با توجه  به 634/0 ،در پژوهش حاضر GOFباشد. مقدار می

(، نشان از برازش مناسب مدل کلی 36/0به مالک برازش قوی )بزرگتر از 

پژوهش دارد. بنابراین ضمن مورد تأیید قرار گرفتن هر سه بخش مدل 

توان به گیری، مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش، با اطمینان میندازها

 . های استنباطی پرداختتحلیل یافته

 

 
 کرمانشاه یدر دانشگاه علوم پزشک دانش یریتسطح بلوغ مد -1شکل 

 

 56همچنین نتایج جمعیت شناختی گروه نمونه نشان داد که 

ب با میانگین سنی درصد دختر به ترتی 44درصد دانشجویان پسر و 

سال( بودند. همچنین بیشتر نمونه آماری در  87/23سال( و ) 33/25)

درصد( و کمترین در  11/29) گروه مدیریت خدمات بهداشت درمانی

درصد(، مشغول به تحصیل  48/10گروه سالمت در بالیا و حوادث )

ارشد و بودند. عالوه بر این دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی

درصد از حجم نمونه آماری را به خود  34و  27، 39ری به ترتیب دکت

 اختصاص دادند. 

با توجه به ضرایب مسیر و معناداری مسیر میان متغیرهای پژوهش 

 توان گفت که وضعیت تسهیالت بهدرصد اطمینان می 95با  2در جدول 

درصد بر درک سهولت استفاده و درک  58و  72میزان  ترتیب به

انشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اثر مستقیم و در حدود سودمندی د

( از طریق متغیر میانجی درک سهولت 724/0×452/0درصد ) 33

استفاده بر درک سودمندی اثر غیرمستقیم و معناداری داشت. عالوه بر 

 44و  43ترتیب به میزان  این درک سهولت استفاده و درک سودمندی به

تأثیر معناداری داشت. همچنین مشخص شد درصد بر نگرش دانشجویان 

درصد به  67که در صورت ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان، به میزان 

درصد به پذیرش آموزش مجازی  80تمایل رفتاری و سپس به میزان 

توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرایط بحران کرونا منجر 

 . خواهد شد
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 ر مربوط به اثر متغیرهای پژوهش بر پذیرش آموزش مجازینتایج آزمون تحلیل مسی -2جدول 

 ضریب مسیر Tضریب  سطح معناداری جهت مسیر

 0/ 724 27/ 175 0/ 001 وضعیت تسهیالت ->درک سهولت استفاده 

 0/ 580 11/ 477 0/ 001 وضعیت تسهیالت ->درک سودمندی

 0/ 452 11/ 059 0/ 001 درک سهولت استفاده ->درک سودمندی 

 0/ 327 - 0/ 001 وضعیت تسهیالت ->درک سهولت استفاده  ->دی درک سودمن

 0/ 445 7/ 357 0/ 001 درک سهولت استفاده ->نگرش 

 0/ 434 7/ 521 0/ 001 درک سودمندی ->نگرش 

 0/ 669 19/ 847 0/ 001 نگرش ->تمایل فردی 

 0/ 802 35/ 264 0/ 001 تمایل فردی ->پذیرش آموزش مجازی 

 

 گیری:بحث و نتیجه

ن پژوهش به ارائه مدل پذیرش آموزش مجازی دانشجویان در ای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دوران شیوع ویروس کرونا پرداخته شد. از 

آنجا که در شرایط قرنطینه و تعطیلی مراکز آموزشی تنها راه تداوم 

جانبه عواملی که به آموزش، یادگیری مجازی است، بنابراین بررسی همه

شود از اهمیت استفاده از آموزش مجازی منجر می نگرش و تمایل به

 ای برخوردار است.ویژه

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وضعیت سیستم آموزش 

مجازی مورد استفاده مانند کیفیت فنی، کیفیت آموزش و پشتیبانی 

تواند سبب افزایش درجه باالیی از درک سودمندی و سهولت استفاده می

وضعیت تسهیالت آموزش از راه دور که به عنوان متغیرهای  شود. در واقع

از طریق تأثیر بر برداشت ذهنی و باورها  ،شوندبیرونی شناخته می

)سودمند دانستن و درک سادگی کاربرد( به رفتار فرد در میزان استفاده 

دهند. این یافته با نتایج پژوهش واقعی از آموزش مجازی شکل می

Sukendro و همکاران ،Ibrahim  و همکاران وChen وTseng  سو هم

 . [12،14،15]باشد می

در ابتدای تعطیلی ناگهانی آموزش حضوری، فرآیند آموزش در 

های اجتماعی و به دانشگاه علوم پزشکی به صورت پراکنده از طریق شبکه

دنبال آن استفاده از سامانه نوید انجام گرفت. در این دو روش با توجه به 

ای بین استاد و دانشجو، منجر به یک طرفه بودن و عدم ارتباط لحظه

رفته با به شد. اما رفتهبرداشت مثبتی از مفید بودن در بین کاربران نمی

هر دو  Adobe Connectهای آموزش بر خط مانند کارگیری سیستم

معیار سهولت استفاده و احساس رضایت و سودمندی افزایش بیشتری 

، آسانی سیستم یادگیری مجازی برای Yaoو  Chenیافت. به عقیده 

جای صرف وقت برای درک ه کند که باستفاده، کاربران را تشویق می

لین ئولذا به مس. [20]سیستم، بر روی یادگیری محتوا تمرکز کنند 

شود که در انتخاب نوع سیستم آموزش شگاه علوم پزشکی پیشنهاد میدان

مجازی به دو عامل مفید بودن و یادگیری آسان، توجه ویژه داشته باشند. 

الزم به ذکر است که جهت تأثیرگذاری هر چه بیشتر به برداشت ذهنی 

دانشجویان به هر سه مؤلفه فنی، محتوا و پیشتیبانی توأمان توجه شود. 

ها، درک سودمندی و که در صورت نادیده گرفتن هر یک از مؤلفهچرا 

شود. اما در طرف مقابل حتی در سهولت استفاده با چالش روبرو می

تواند صورت مطلوب بودن شرایط فنی و پشتیبانی سیستم، آنچه که می

کارایی سیستم آموزش مجازی را دو چندان کند و رضایت کاربران را به 

گردد. در واقع با توجه د، به کیفیت متحوای دروس بر میهمراه داشته باش

های علوم پزشکی به خصوص دروسی که جنبه عملی به ماهیت رشته

تواند دارند، نوع تدریس و ابزار مورد استفاده بسیار حائز اهمیت است و می

به افزایش اثربخشی آموزش یا بالعکس منجر شود. بنابراین با توجه به 

دار ادگیری در دانشجویان علوم پزشکی، به دلیل عهدهحساسیت کیفیت ی

و  Guimarãesهای درمانی اقشار مختلف در آینده، شدن مسؤلیت

Ferreira ابزارهای روزترین فناوری موجود مانند کنند که از بهتوصیه می

های سه بعدی تا رفع سازی و فناوریواقعیت مجازی و شبیه

بنابراین ضروری است که  .[21] شود های اجتماعی بهره گرفتهمحدودیت

های بستر الزم جهت استفاده از چنین ابزارهایی، مانند بهبود زیرساخت

اینترنتی کشور، تخصیص بودجه جهت خریداری فناوری و آموزش افراد 

همچنین در پژوهش حاضر مشخص  متخصص در این زمینه فراهم گردد.

ت استفاده از گیری درک سودمندی و سهولشد که در صورت شکل

سیستم آموزش مجازی در بحران کرونا، ابتدا به نگرش دانشجویان منجر 

شود و سپس تمایل رفتاری و در نهایت پذیرش و استفاده واقعی از این می

و  Zalatآموزش را به دنبال خواهد داشت. این یافته با نتایج پژوهش 

-18]اشد خوان می بهم Olasinaو همکاران و  Al-Okailyهمکاران، 

نگرش با باورهای فرد در مورد پیامدهای آن رفتار  ،. به عبارت بهتر[16

28 
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مرتبط است. در واقع وقتی فردی باور دارد که یک روش آموزش 

مند پیامدهای خوشایندی برای او به دنبال دارد نگرش مثبت و عالقه

ایجاد نگرش مثبت که به شدت  .[22] شدن نسبت به آن خواهد داشت

ل درونی مانند درک مفید بودن و سهولت استفاده بستگی دارد، به به عوام

شود و گیری رفتار یا تمایل رفتاری شناخته میعنوان مقدمه شکل

 یابدکه فرد رفتار یا عمل مشخصی را انجام دهد، افزایش می احتمال این

این مرحله به تداوم استفاده از محتوای آموزش مجازی حتی در  .[23]

صیه به سایرین در جهت استفاده از این نوع آموزش منتج آینده و تو

خواهد شد. در نهایت مجموعه وسیعی از متغیرهای مهم نظیر ادراکات، 

ها و تمایالت فردی به پذیرش یک پدیده جدید مانند باورها، نگرش

انجامد و فرد به صورت اختیاری تصمیم به استفاده آموزش مجازی می

 .  [22]گیرد می واقعی از یادگیری مجازی

طبق نظریه یکپارچه پذیرش، استفاده از فناوری در حوزه آموزش 

گیرد. انتظار عملکرد، سطحی است که فرد تحت تأثیر چهار عامل قرار می

تواند در زمینه معتقد است از طریق سیستمی مانند آموزش مجازی می

وقتی که شغلی خود به عملکرد بهتری دست یابد. انتظار تالش به میزان 

شود، مرتبط است. انتظار برای درک و یادگیری سیستم صرف می

اجتماعی، سطحی است که فرد از طریق عوامل بیرونی مانند توصیه 

های اجتماعی، مجاب به دیگران و شرایط بحرانی نظیر اعمال محدودیت

کننده که با اعتقاد فرد شود و انتظارات تسهیلپذیرش آموزش مجازی می

های فنی و پشتیبانی برای استفاده واقعی از مهیا بودن زیرساختدر مورد 

 .[24]یادگیری مجازی در ارتباط است 

جا که در شرایط کنونی پایان  گیری نهایی، از آنعنوان نتیجه لذا به

های اجتماعی و بازگشت آموزش شیوع ویروس کرونا، رفع محدودیت

پذیرش و افزایش  بینی نیست، جهت بهبودسنتی و حضوری قابل پیش

کارایی آموزش مجازی، قبل از به کارگیری هر نوع محتوای آموزشی و 

ابزاری بر نقش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده و مفید بودن 

توجه شود. همچنین با توجه به ماهیت دروس علوم پزشکی در دنیای 

های شود که در کنار آموزش مجازی، نسبت به کالسواقعی، توصیه می

رفع اشکال به صورت انفرادی و صرفاً جهت ارائه بازخورد به دانشجویان در 

 مورد میزان یادگیری، اقدام شود.

 

ن آ کردن پر و پرسشنامه از استفاده ش،پژوه این هایمحدودیت از

ی را دهپاسخ هنگام در سوگیری احتمال تواندمی که بود افراد توسط

ع ویروس کرونا در نیمسال اول سال همچنین به دلیل شیو .دهد افزایش

آوری جمعو ها امکان توزیع حضوری پرسشنامه 1399-1400تحصیلی 

ها وجود نداشت و پرسشنامه به صورت آنالین در اختیار نمونه داده

 .پژوهش قرار گرفت

 

 تشکر و قدردانی:

از کلیه استادی که در ارائه ایده و همچنین افراد و دانشجویانی که در 

ها همکاری نمودند، تشکر و قدردانی آوری پرسشنامهوزیع و جمعامر ت

 . گرددمی

 

 اخالقی: تاییدیه

این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره 

IR.HUMS.REC.1400.106  از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 . باشدمی

 

 تعارض منافع:

ام نویسندگان مطالعه حاضر هیچ گونه تعارض منافعی در جریان انج

 . اندپژوهش و گزارش نتایج آن نداشته

 

 سهم نویسندگان:

گیری ها و نتیجهنما )نویسنده اول و مسؤل( تحلیل دادهاکبر قدرت

ها و نگارش محمدرضا ثابت )نویسنده دوم( گردآوری داده ؛درصد 45

نویس امید جباری )نویسنده سوم( نگارش پیش ؛درصد 25شناسی روش

 درصد. 30 تحقیق ادبیات مقدمه و

 

 حمایت مالی:

 و نشده مالی حمایت ایسسهؤم یا نهاد گونه هیچ طرف از مقاله این

 . است شده تأمین نویسندگان طرف از آن مالی منابع تمام
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Abstract 
 

Aim: In emergency and virus epidemics, utilizing existing technologies and e-learning is the only way 

for institutes of higher education. In this study, factors affecting the acceptance of E-Learning in corona 

conditions were investigated. 

Methods: The research method was a descriptive survey, and it was an applied study. The sample 

consisted of 344 students of management and medical information sciences of Shiraz University of 

Medical Sciences in 2021. They were selected by stratified-randomly sampling. The data collection tool 

was a researcher-made questionnaire, including 26 questions and 6 factors. Data were analyzed by PLS 

software and path analysis test. 

Results: The results showed that facilitating condition has a direct effect on perceived ease of use 

(0.724) and perceived usefulness (0.580) and with path coefficient (0.328) through the mediating 

variable of perceived ease of use on perceived usefulness has an indirect and significant effect. In 

addition, the Perceived ease of use and Perceived Usefulness had a significant effect on students' attitudes 

of 43% and 44%, respectively. It was also found that by creating a positive attitude in students, 67% will 

lead to Behavioral Intention and then 80% to acceptance E-Learning by students of the University of 

Medical Sciences in Corona Crisis. 
 

Conclusion: In the present situation, in order to improve the acceptance and increase the efficiency of 

E-Learning, before using any educational and tool content, attention should be paid to the role of mental 

perception variables in ease of use and usefulness. 
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