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چکیده
هدف:

در شرایط اضطراری و اپیدمی یک ویروس بهرهگیری از فناوریهای موجود و آموزش از راه دور تنها راهکار مؤسسات آموزشی است .در این

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

روشها:

روش پژوهش توصیفی  -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود .نمونه آماری  344نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال 1399بود که به شیوه تصادفی – طبقهای انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته در
قالب  26گویه و  6مؤلفه بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  PLSو آزمون تحلیل مسیر ارزیابی شدند.
نتایج :براساس یافتههای پژوهش ،وضعیت تسهیالت به ترتیب با ضریب مسیر  0/724و  0/580بر درک سهولت استفاده و درک سودمندی
دانشجویان اثر مستقیم و با ضریب مسیر  0/328از طریق متغیر میانجی درک سهولت استفاده بر درک سودمندی اثر غیرمستقیم و معناداری داشت.
عالوه بر این درک سهولت استفاده و درک سودمندی به ترتیب به میزان  43و  44درصد بر نگرش دانشجویان تأثیر معناداری داشت .همچنین
مشخص شد که در صورت ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان ،به میزان  67درصد به تمایل رفتاری و سپس به میزان  80درصد به پذیرش آموزش
مجازی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرایط بحران کرونا منجر خواهد شد.

نتیجهگیری:

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

کلیدواژهها :مدل ساختاری ،یادگیری ،رفتار ،کووید.19-
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1400/6/7 :

اصالح نهایی1400/7/25 :

پذیرش مقاله1400/9/9 :

ارجاع :قدرتنما اکبر ،ثابت محمدرضا ،جباری امید .مدل پذیرش آموزش مجازی در طول پاندمی ویروس کرونا .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.24-32 :7)4

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

مقدمه:
طبق بررسیهای سازمان بهداشت جهانی از مارس سال ،2020

چنین تغییر ناگهانی و گسترده در نظام آموزشی تاریخ هستی ،بیسابقه

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

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

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

فناوریهای موجود و آموزش از راه دور تنها راهکار مؤسسات آموزشی

سیاستهای دولتی در جهت ایجاد فاصله اجتماعی و قرنطینه در راستای

است [.]7

تعطیلی مراکز آموزشی در بیشتر کشورها بود که به اختالل آموزشی

آموزشی نوین در دنیای امروز یاد میشود و از انواع فناوریهای پیشرفته

حدود  80درصد دانشآموزان و دانشجویان سراسر جهان انجامید و در

نظیر شبکههای اینترنتی ،پایگاههای اطالعاتی و مدیریت دانش بهره

مدت زمان کوتاهی سراسر جهان با چالشهای حفظ فرآیند آموزش با

میگیرد و در این نظام محتوای آموزشی از طریق خدمات الکترونیکی

نویسنده مسئول:
اکبر قدرتنما
گروه علوم ورزشی ،مؤسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
تلفن+98 9026024242 :

پست الکترونیکیa.ghodratnama@apadana.ac.ir :

0000-0002-7818-4167 :ORCID
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محدود کردن گسترش ویروس شد [ .]2یکی از سیاستهای اعمال شده

از آموزش و یادگیری الکترونیکی یا مجازی به عنوان یک نظام
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نقش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده و مفید بودن توجه شود.

قدرتنما و همکاران

طراحی مدل پذیرش آموزش مجازی

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

که به عنوان سطحی از رفتار توصیف میشود که فراگیر تمایل به تداوم

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

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

و محتوای درس با بهرهبرداری از فناوری اینترنت و شبکههای کامپیوتری

بنابراین به طور کلی چهار عاملی که در جهت یکپارچهسازی مؤثر آموزش

از طریق نرمافزار مدیریت دروس تدوین و ارائه میشود .به طور کلی ،یک

مجازی در دوران همهگیری کرونا نقش اساسی را ایفا میکنند به ترتیب

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

شامل  )1مدلسازی شیوههای آموزشی آنالین )2 ،تعامالت مدرس و

آموزشی مانند محتوای صوتی و تصویری و همچنین تیم پشتیبانی فنی

دانشجو )3 ،انتقال دانش از طریق محتوای آنالین و  )4بهرهگیری از

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

بهروزترین فناوریهای آموزشی میباشد [.]13

مدرسین با چالشهایی نظیر فقدان تجربه تدریس آنالین و آمادهسازی
زود هنگام مطالب درسی مواجه بودند [.]9

در همین چارچوب  Sukendroو همکاران نشان دادند که عواملی
نظیر دسترسی به منابع آموزشی متنوع مانند مباحث تئوری در کنار

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

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

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

تسهیلکننده ،منجر به درک سودمندی و سهولت استفاده از آموزش از راه

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

دور میشود که نهایتاً گرایش ،پذیرش و تداوم آموزش مجازی برای

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

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

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

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

آموزش مجازی ختم میشود [ .]10این مدل بیان میکند که بسیاری از

استفاده آسان از ابزار مجازی و سهولت شرکت در کالسهای مجازی،

ویژگیهای فناوری مانند انعطافپذیری درک شده ،راحتی کار و در

منجر به استفاده از یادگیری الکترونیک میشود [ Ibrahim .]14و

دسترس بودن ،بر پیامدهای آموزش الکترونیکی تأثیر میگذارند .از

همکاران گزارش کردند که در شرایط بحران کرونا کیفیت و شرایط

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشجویان نسبت به مزایای استفاده

مناسب سیستم یادگیری مجازی در پذیرش و درک سودمندی

از آموزش مجازی ،مفهوم کیفیت سیستم و تسهیالت است که برای

دانشجویان علوم پزشکی مفید و مثبت خواهد بود و میتواند جایگزین

اولین بار توسط  DeLoneو  McLeanمطرح شد که آن را به عنوان

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

کیفیت موجود در عملکرد کل سیستم که توسط ادراک کاربران

میزان رضایتمندی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی از سودمندی و سهولت

اندازهگیری میشود ،تعریف کردند .همچنین کمکهایی که از سوی

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

محیط بیرونی برای استفادهکنندگان جهت غلبه بر موانع موجود در

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

استفاده از یک فناوری اطالعاتی جدید وجود دارد را شرایط تسهیالتی

در بررسی  Al-Okailyو همکاران بر روی دانشجویان اردنی

مینامند .چنانچه شرایط محیطی برای کمک به کاربران در چگونگی

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

استفاده از خدمات یادگیری الکترونیکی مهیا باشد ،آنان استفاده از این نوع

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

آموزش را آسانتر درک خواهند کرد ،حتی اگر مهارت کامل برای استفاده

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

از آن را نداشته باشند [.]11

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

درک سودمندی به عنوان سطحی از آموزش توصیف میشود که
استفاده از آموزش الکترونیک در طول شیوع کرونا بتواند کارایی یادگیری

میباشد که ابتدا به تصمیم فراگیر و در نهایت پذیرش آموزش مجازی
ختم میشود [.]18

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

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

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

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

به آموزش مجازی پیدا میکند .در مرحله بعد ،تمایل رفتاری رخ میدهد

مجازی در سراسر کشور اشاره کرد .به بیان دیگر ،اگر سیستمی قوی و

25
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را افزایش دهد یا برداشت ذهنی فرد را از کاربرد آموزش مجازی در زمینه

اگرچه پاندمی کرونا ،مشکالت زیادی بر تمام شاخصهای جامعه از

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400
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مجازی است .در این مدل پس از ایجاد درک سودمندی و درک سهولت

 Chenو  Tsengبه این نتیجه رسیدند عواملی نظیر افزایش کیفیت

قدرتنما و همکاران

طراحی مدل پذیرش آموزش مجازی

خوشساخت در مراکز آموزشی طراحی و پیادهسازی گردد ولی آنچنان

اندازهگیری ،طی یک مطالعه مقدماتی تعداد  50پرسشنامه در بین جامعه

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

آماری توزیع شد که پایایی کل پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ

قاطعیت میتوان گفت که این پروژه شکست خواهد خورد و آموزش

به ترتیب ( )0/837به دست آمد .در نهایت ،پس قابل قبول بودن تمامی

کارآیی الزم را نخواهد داشت .در این راستا ،شناسایی عواملی که در

ارزیابیها ،کلیه پرسشنامهها در نیمسال اول تحصیلی سال 1399-1400

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

به صورت آنالین توزیع و تعداد  344پرسشنامه کامل و بدون نقص

آموزشی با تقویت شاخصهای مثبت و به حداقل رساندن پارامترهای

جمعآوری شد .جهت ارائه آمار توصیفی و استنباطی دادههای

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

جمعآوریشده به ترتیب از نرمافزارهای  SPSSنسخه  22و  PLSنسخه

و دانشجویان را نسبت به استفاده از آنها ترغیب نمایند .بنابراین به دلیل

 3استفاده گردید.

اهمیت اثربخشی آموزش از راه دور به عنوان تنها راه تداوم یادگیری در
شرایط بحران کووید  ،19پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل
پیشبینیکننده در گرایش و پذیرش آموزش مجازی در میان دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

یافتهها:
قبل از آزمون فرضیات پژوهش به ارزیابی برازش مدل پژوهش در
سه بخش  )1مدل اندازهگیری و  )2مدل ساختاری و  )3مدل کلی
پرداخته شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

مواد و روشها:

جهت بررسی مدل پژوهش در مرحله اندازهگیری ،از معیار آلفای

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

سازههای مدل نیز با معیار روایی همگرا مورد بررسی قرار گرفت .در

دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز

جدول  1مقادیر به دست آمده نشان از پایایی درونی و پایایی ترکیبی

در سال 1399بودند که از این میان  373نفر به عنوان حجم نمونه آماری

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

از طریق جدول مورگان براساس روش نمونهگیری تصادفی – طبقهای

همچنین در شکل  1ضرایب بارهای عاملی تمامی گویههای پژوهش

انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 26

مورد تأیید است (باالتر از .)0/4

گویه در قالب شش متغیر بود [ .]12،15،19جهت بررسی وضعیت
تسهیالت از سه مؤلفه کیفیت سیستم فنی ( 3گویه) ،کیفیت آموزش و

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

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

پژوهش
روایی همگرا

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

وضعیت تسهیالت

0/555

0/882

0/849

کیفیت سیستم فنی

0/540

0/824

0/716

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

کیفیت آموزش و محتوا

0/630

0/836

0/706

از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5ارزشگذاری گردید .پس از

کیفیت سرویس

0/785

0/880

0/729

ترجمه متن اصلی سؤاالت و تطبیق آن با شرایط و ویژگیهای محدوده

درک سودمندی

0/641

0/877

0/813

درک سهولت استفاده

0/602

0/585

0/779

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

نگرش

0/675

0/861

0/759

تمایل رفتاری

0/643

0/844

0/722

در مورد روایی محتوایی نیز با استفاده از طیف  4ارزشی (غیرمرتبط ،نیاز

پذیرش آموزش مجازی

0/870

0/952

0/925

استفاده و درک سودمندی هر کدام با  4گویه ،نگرش ،تمایل رفتاری و
پذیرش آموزش مجازی هر کدام با  3گویه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

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

متغیر

نظرخواهی شد .پس از تأیید روایی محتوایی براساس تجمیع میانگین

در بخش برازش مدل ساختاری از معیارهایی نظیر ضریب معناداری

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

تی ( )T-Valuesو ضریب تعیین استفاده شد .تأثیر یک متغیر برونزا
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به بازبینی جدی ،مرتبط اما نیاز به بازبینی و کامالً مرتبط( از اساتید
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روش پژوهش حاضر توصیفی  -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی

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

قدرتنما و همکاران

طراحی مدل پذیرش آموزش مجازی

(مستقل) بر یک متغیر درونزا (وابسته) به وسیله ضریب تعیین ،نشان

در نهایت با استفاده از معیار  GOFبرازش مدل کلی ارزیابی شد که

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

از طریق جذر حاصلضرب میانگین ضریب تعیین سازهها در میانگین

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

مقادیر اشتراکی محاسبه میشود .الزم به ذکر است که میانگین مقادیر

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

اشتراکی با میانگین روایی همگرای هر یک از سازههای پژوهش برابر

تمایل رفتاری ( )0/448و پذیرش آموزش مجازی ( )0/643از ضریب

میباشد .مقدار  GOFدر پژوهش حاضر 0/634 ،به دست آمد که با توجه

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

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

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

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

از  1/96نشان میدهد که رابطه بین سازهها در سطح اطمینان  95درصد

اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش ،با اطمینان میتوان به

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

تحلیل یافتههای استنباطی پرداخت.

گزارش شده است.

درصد دانشجویان پسر و  44درصد دختر به ترتیب با میانگین سنی

سودمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اثر مستقیم و در حدود

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

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

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

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

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

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

بودند .عالوه بر این دانشجویان مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و

درصد بر نگرش دانشجویان تأثیر معناداری داشت .همچنین مشخص شد

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

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

اختصاص دادند.

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

با توجه به ضرایب مسیر و معناداری مسیر میان متغیرهای پژوهش
در جدول  2با  95درصد اطمینان میتوان گفت که وضعیت تسهیالت به

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره چهارم ،زمستان 1400

توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرایط بحران کرونا منجر
خواهد شد.
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همچنین نتایج جمعیت شناختی گروه نمونه نشان داد که 56

ترتیب به میزان  72و  58درصد بر درک سهولت استفاده و درک
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شکل  -1سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

قدرتنما و همکاران

طراحی مدل پذیرش آموزش مجازی
جدول  -2نتایج آزمون تحلیل مسیر مربوط به اثر متغیرهای پژوهش بر پذیرش آموزش مجازی
سطح معناداری

ضریب T

ضریب مسیر

0/001

27/175

0/724

درک سودمندی< -وضعیت تسهیالت

0/001

11/477

0/580

درک سودمندی < -درک سهولت استفاده

0/001

11/059

0/452

درک سودمندی < -درک سهولت استفاده < -وضعیت تسهیالت

0/001

-

0/327

نگرش < -درک سهولت استفاده

0/001

7/357

0/445

نگرش < -درک سودمندی

0/001

7/521

0/434

تمایل فردی < -نگرش

0/001

19/847

0/669

پذیرش آموزش مجازی < -تمایل فردی

0/001

35/264

0/802

جهت مسیر
درک سهولت استفاده < -وضعیت تسهیالت

بحث و نتیجهگیری:

دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد میشود که در انتخاب نوع سیستم آموزش

در این پژوهش به ارائه مدل پذیرش آموزش مجازی دانشجویان

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

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

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

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

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

آموزش ،یادگیری مجازی است ،بنابراین بررسی همهجانبه عواملی که به

چرا که در صورت نادیده گرفتن هر یک از مؤلفهها ،درک سودمندی و

نگرش و تمایل به استفاده از آموزش مجازی منجر میشود از اهمیت

سهولت استفاده با چالش روبرو میشود .اما در طرف مقابل حتی در

ویژهای برخوردار است.

صورت مطلوب بودن شرایط فنی و پشتیبانی سیستم ،آنچه که میتواند

مجازی مورد استفاده مانند کیفیت فنی ،کیفیت آموزش و پشتیبانی

همراه داشته باشد ،به کیفیت متحوای دروس بر میگردد .در واقع با توجه

میتواند سبب افزایش درجه باالیی از درک سودمندی و سهولت استفاده

به ماهیت رشتههای علوم پزشکی به خصوص دروسی که جنبه عملی

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

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

بیرونی شناخته میشوند ،از طریق تأثیر بر برداشت ذهنی و باورها

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

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

حساسیت کیفیت یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی ،به دلیل عهدهدار

واقعی از آموزش مجازی شکل میدهند .این یافته با نتایج پژوهش

شدن مسؤلیتهای درمانی اقشار مختلف در آینده Guimarães ،و

 Sukendroو همکاران Ibrahim ،و همکاران و  Chenو  Tsengهمسو

 Ferreiraتوصیه میکنند که از بهروزترین فناوری موجود مانند ابزارهای

میباشد [.]12،14،15

واقعیت مجازی و شبیهسازی و فناوریهای سه بعدی تا رفع

دانشگاه علوم پزشکی به صورت پراکنده از طریق شبکههای اجتماعی و به

بستر الزم جهت استفاده از چنین ابزارهایی ،مانند بهبود زیرساختهای

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

اینترنتی کشور ،تخصیص بودجه جهت خریداری فناوری و آموزش افراد

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

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

برداشت مثبتی از مفید بودن در بین کاربران نمیشد .اما رفتهرفته با به

شد که در صورت شکلگیری درک سودمندی و سهولت استفاده از

کارگیری سیستمهای آموزش بر خط مانند  Adobe Connectهر دو

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

معیار سهولت استفاده و احساس رضایت و سودمندی افزایش بیشتری

میشود و سپس تمایل رفتاری و در نهایت پذیرش و استفاده واقعی از این

یافت .به عقیده  Chenو  ،Yaoآسانی سیستم یادگیری مجازی برای

آموزش را به دنبال خواهد داشت .این یافته با نتایج پژوهش  Zalatو

استفاده ،کاربران را تشویق میکند که به جای صرف وقت برای درک

همکاران Al-Okaily ،و همکاران و  Olasinaهمخوان می باشد [-18

سیستم ،بر روی یادگیری محتوا تمرکز کنند [ .]20لذا به مسئولین

 .]16به عبارت بهتر ،نگرش با باورهای فرد در مورد پیامدهای آن رفتار
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در ابتدای تعطیلی ناگهانی آموزش حضوری ،فرآیند آموزش در

محدودیتهای اجتماعی بهره گرفته شود [ .]21بنابراین ضروری است که
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وضعیت سیستم آموزش

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

قدرتنما و همکاران

طراحی مدل پذیرش آموزش مجازی

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

از محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از پرسشنامه و پر کردن آن

پیامدهای خوشایندی برای او به دنبال دارد نگرش مثبت و عالقهمند

توسط افراد بود که میتواند احتمال سوگیری در هنگام پاسخدهی را

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

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

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

تحصیلی  1399-1400امکان توزیع حضوری پرسشنامهها و جمعآوری

عنوان مقدمه شکلگیری رفتار یا تمایل رفتاری شناخته میشود و

دادهها وجود نداشت و پرسشنامه به صورت آنالین در اختیار نمونه

احتمال این که فرد رفتار یا عمل مشخصی را انجام دهد ،افزایش مییابد

پژوهش قرار گرفت.

[ .]23این مرحله به تداوم استفاده از محتوای آموزش مجازی حتی در
آینده و توصیه به سایرین در جهت استفاده از این نوع آموزش منتج

تشکر و قدردانی:

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

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

باورها ،نگرشها و تمایالت فردی به پذیرش یک پدیده جدید مانند

امر توزیع و جمعآوری پرسشنامهها همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی

آموزش مجازی میانجامد و فرد به صورت اختیاری تصمیم به استفاده

میگردد.

واقعی از یادگیری مجازی میگیرد [.]22
طبق نظریه یکپارچه پذیرش ،استفاده از فناوری در حوزه آموزش

تاییدیه اخالقی:

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

این

معتقد است از طریق سیستمی مانند آموزش مجازی میتواند در زمینه

مطالعه

دارای

تأییدیه

به

اخالقی

شماره

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

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

میباشد.

برای درک و یادگیری سیستم صرف میشود ،مرتبط است .انتظار
اجتماعی ،سطحی است که فرد از طریق عوامل بیرونی مانند توصیه

تعارض منافع:

دیگران و شرایط بحرانی نظیر اعمال محدودیتهای اجتماعی ،مجاب به
پذیرش آموزش مجازی میشود و انتظارات تسهیلکننده که با اعتقاد فرد
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نویسندگان مطالعه حاضر هیچ گونه تعارض منافعی در جریان انجام
پژوهش و گزارش نتایج آن نداشتهاند.

در مورد مهیا بودن زیرساختهای فنی و پشتیبانی برای استفاده واقعی از
یادگیری مجازی در ارتباط است [.]24

سهم نویسندگان:

لذا به عنوان نتیجهگیری نهایی ،از آن جا که در شرایط کنونی پایان
شیوع ویروس کرونا ،رفع محدودیتهای اجتماعی و بازگشت آموزش

اکبر قدرتنما (نویسنده اول و مسؤل) تحلیل دادهها و نتیجهگیری

سنتی و حضوری قابل پیشبینی نیست ،جهت بهبود پذیرش و افزایش

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

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

روششناسی  25درصد؛ امید جباری (نویسنده سوم) نگارش پیشنویس

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

مقدمه و ادبیات تحقیق  30درصد.

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

حمایت مالی:

واقعی ،توصیه میشود که در کنار آموزش مجازی ،نسبت به کالسهای
رفع اشکال به صورت انفرادی و صرفاً جهت ارائه بازخورد به دانشجویان در

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

مورد میزان یادگیری ،اقدام شود.

تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تأمین شده است.
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Original Article
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.
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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.
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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.
Keywords: Structural Model, Learning, Behavior, COVID-19.
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