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Abstract 

 

Background and purpose: E-learning has many strengths and it is easily available, therefore, it 

received much attention by the Iran Ministry of Health and Medical Education during the COVID-19 

pandemic. The present study investigated the level of e-learning readiness and its relationship with 

demographic factors in medical students of Mazandaran University of Medical Sciences during the 

COVID-19 pandemic. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study was performed in medical students 

of Mazandaran University of Medical Sciences in 2019-2020 academic year. Using Morgan table, 263 

students were selected. Watkins et al.'s standard E-learning readiness questionnaire was used. Data 

analysis was done applying Pearson correlation, independent t-test, and ANOVA in SPSS V20. 

Results: The overall e-learning readiness was moderate among students (103.30 ± 15.00). The 

highest and lowest mean scores were associated with skills and continuous communication (38.67 ± 4.50) 

and motivation (8.14 ± 3.00), respectively. Findings showed a significant relationship between electronic 

learning readiness and the academic course (P<0.05). 

Conclusion: This study showed that general readiness of medical students for electronic learning 

was at an average level and in the internship period, it was significantly higher than other modules. 

Therefore, medical educaters are suggested to have powerful presence in order to increase students’ 

motivation. 
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 گزارش کوتاه

 

و ارتباط آن با عوامل  میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دموگرافیك

 گیری كرونادر دوران همه
 

       1مجتبی سرگلزایی
       2سیاوش مرادی
      2حسین جالهی

 3و2محمدرضا اندرواژ

 چكیده
الکترونیکی و فراهم بودن بستر آن، استفاده از آن برای آموزش آموزش های قابلیتبه  توجه با و هدف: سابقه

گیری كرونا، مورد تاكید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دانشجویان علوم پزشکی در دوران همه
 دموگرافیك عوامل با آن و ارتباط الکترونیکی یادگیری آمادگی میزان گرفت. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی

 كرونا پرداخته است. گیریهمه دوران در مازندران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی شجویاندان
تحلیلی حاضر برر روی دانشرجویان پزشرکی دانشرگاه علروم پزشرکی مازنردران در  -مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

نمونره انتارا   عنوانبره هراآننفرر از  369مورگران تعرداد انجام شرد كره برا اسرتفاده از جردول  9911-9911سال تحصیلی 
 . جهرتواتکینرز و همکراران برودنامه اسرتاندارد ارزیرابی آمرادگی یرادگیری الکترونیکری شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش

 .استفاده شد ANOVAمستقل و  tهای همبستگی پیرسون، و آزمون 32نساه  SPSSتجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار 
تررین و )در سطح متوسط( برود. بریش 92/929±22/91گیری الکترونیکی در بین دانشجویان آمادگی كلی یاد ها:یافته

( برود. نترای  94/1±22/9( و انگیرزش )66/91±12/4پیوسرته ) ارتباطرات و هراترین میانگین به ترتیب مربروط بره مهرارتكم
 (.P >21/2لی دارد )مطالعه نشان داد كه آمادگی یادگیری الکترونیکی ارتباط معناداری با دوره تحصی

نتای  این مطالعه نشان داد كه آمادگی كلی دانشرجویان پزشرکی ایرن دانشرگاه جهرت یرادگیری الکترونیکری  استنتاج:
هرا برود. از ایرن رو پیشرنهاد طور محسوسی باالتر از سرایر دورهدر سطح متوسط و در دوره كارورزی، میزان این آمادگی به

 تر نمایند.یزه دانشجویان حضور خود را پررنگاساتید جهت افزایش انگ شودیم
 

 ی، دانشجویان پزشکیکیالکترون یریادگی یآمادگ ،یکیالکترون یریادگی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 ترین دستاوردهای عصر فناوری اطالعرات،یکی ازمهم

باشد و با توجه به حجم گسرترده آموزش الکترونیکی می
توانی نظام كنرونی در تقاضا برای آموزش از یك سو و نا
 هرایهرای فرراوان روشپاساگویی به آن و همچنین قابلیت

نوین آموزش الکترونیکی از سوی دیگر، ایجاد و توسعه 
ل یهای آموزش الکترونیکی به امری ضروری تبردسیستم
یادگیری الکترونیکی به عنوان پرارادایمی جدیرد  .(9)شد
 و در باشدمطرح می كارهای یاددهی و یادگیریساز و  در

 

 E-mail: andarvazh1@gmail.com     ی مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشک، مازندرانعلوم پزشکی دانشگاه ، باریسه راه جو: ساری -محمدرضا اندرواژ مسئول:مولف 

 ایران مازندران، ساری، دانشگاه علوم پزشکی ،پزشکیدانشکده  ،تری عمومی پزشکیدك دانشجوی. 9
 مازندران،ساری،ایران پزشکی علوم مركز توسعه آموزش، دانشگاه استادیار،. 3
 ایران مازندران، ساری، دانشگاه علوم پزشکی نسیبه، مامایی-دانشکده پرستاری یار،ستادا. 9

 : 3/1/9429 خ تصویب :تاری             96/9/9429 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            9/93/9422 تاریخ دریافت 
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اصرلی در توسرعه آمروزش  هرایی اخیرر از سیاسرتدهه

ها با رویکرد توسعه عردالت این سیاست عالی بوده است.

های جغرافیرایی و یرادگیری آموزشی، حذف محدودیت

هرای مرودن برنامرهعملیراتی ن وانرد العمر تنظیم شدهمادام

 .(3)ضررروری سرراختتوسررعه یررادگیری الکترونیکرری را 

هرای از راه یادگیری الکترونیکی یکی از انرواع آمروزش

های تواند شامل سیستمدور است. آموزش از راه دور می

در  .(9)رادیرو، تلویزیرون و مکاتبره باشردمبتنی بر پسرت، 

یرررادگیری الکترونیکررری را  Masie، 9116اواخررر سرررال 

استفاده از فناوری شبکه برای طراحی، تحویل، انتارا ، 

 .(4)اداره و توسعه یادگیری تعریف نمود

Horton  ،در تعریفی ساده از یادگیری الکترونیکری

خلق ای برای های اطالعاتی و رایانهآن را كاربرد فناوری

اسرت  معتقرد Walkerامرا  (1)كندتجربه یادگیری معرفی می

 هرایتواند شامل فعالیرتكه مفهوم یادگیری الکترونیکی می

ای از پرداخت شهریه به صرورت الکترونیکری و گسترده

 .(6)های مبتنی بر رایانه باشدپشتیبانی از راه دور تا فعالیت

 فرآینررد یررك الکترونیکری در تعریفری دیگررر، یررادگیری

 یرادگیری محیط یك ایجاد آن هدف كه است یادگیری

 بسیاری است. اینترنت و رایانه از استفاده بر مبتنی تعاملی

 اجرررای برره را خررود عالقرره عررالی آمرروزش مؤسسررات از

 یرادگیری آمادگی و اندكرده ابراز الکترونیکی یادگیری

 موفق اجرای به دستیابی در حیاتی هجنب یك الکترونیکی

 بسیاری شامل الکترونیکی یادگیری برای آمادگی. است

 دانشرجویان، جمله از الکترونیکی یادگیری هایمؤلفه از

 یرك تردوین برای باید كه است محیط و فناوری اساتید،

 اعتقراد باشرد. بره آمراده یافتنی دست و منسجم استراتژی

Borotis و Poulymenakou (3224)، بررررای آمرررادگی 

 فررد فیزیکری یرا ذهنری آمرادگی» الکترونیکری یادگیری

 الکترونیکری یادگیری اقدامات یا هاتجربه از برخی برای

 عنروان بره همچنین الکترونیکی یادگیری آمادگی. «است

 الکترونیکرری آمرروزش اجرررای از قبررل بایررد كرره عررواملی

 .(6)شودمی تعریف شوند گرفته نظر در آمیزموفقیت

 در  اسرت كره وامرل ماتلفریعمطالعات مبین وجود 
 

هرا غفلت از آنو  (1)موفقیت آموزش مجازی تأثیر دارند

 ممکرن سیسرتم این اجرای و سازیپیاده طراحی، فرایند در

و گواه این گفتره  (9)هایی شودچالش منجر به بروز است

ها در اتاراذ سیسرتم آمروزش شکست بسیاری از سازمان

بایرد نقراط ضرعف را بررا  ابراینبنرباشرد. الکترونیکری مری

به عبارتی دیگرر  .(1)ها بهبود دادبرخی اقدامات و فعالیت

 آموزش محسرو  عترین نواگرچه آموزش مجازی پیشرفته

 مسرتلزم آمرادگی امراپذیری براالیی دارد، شود و انعطافمی

 اسراتید، دانشرجویان و كاركنراناعرم از  آنمنابع كلیدی 

كه باید از دانرش، مهرارت  باشدمیهای ماتلف در زمینه

گیرری برروز همره. (92)و نگرش خاصی برخوردار باشرند

 صرلهلرزوم رعایرت فا و 11-11كرونا از ابتدای نیمسرال دوم 

اجتماعی، تعطیلی مراكز آموزشی و دانشگاهی را در پی 

یان عدم حضور یا حضور كرم دانشرجو داشته كه موجب

 آمروزش الکترونیکریهرای به قابلیت توجه بادنبال آن شد. به

 و فراهم بودن بستر مناسب، استفاده از آمروزش الکترونیکری

برای یرادگیری دانشرجویان علروم پزشرکی مرورد تاكیرد 

 ها قررار گرفرت ولریمتبوع و در دستور كار دانشگاهوزارت 

 یرادگیریجهت غلبه بر موانع و افزایش شران  موفقیرت 

آگراهی از میرزان  مناسب وهای ریزیبرنامه ،الکترونیکی

آمررادگی یررادگیری الکترونیکرری دانشررجویان و كوشررش 

 جهت رفع نقص آن ضروری است. بنابراین در ایرن مطالعره

 ی یرادگیری الکترونیکری دانشرجویانبه بررسی میزان آمادگ

 .و ارتباط آن با عوامل دموگرافیك پرداخته شد
 

 ها مواد و روش

مقطعری حاضرر برا هردف بررسری  -یمطالعه توصیف

الکترونیکی دانشجویان پزشکی  یادگیریمیزان آمادگی 

-9911دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 

نفرر  191ا ر العرهمط نیرا یجامعه آمرار انجام شد. 9911

نفرر، كرارآموز  994نفر، مقدمات برالینی  319)علوم پایه 

نفررر( از دانشررجویان پزشررکی  941نفررر، كررارورز  923

كره برا  دادنردیمدانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل 

ی از ریررگبهرهنفررر بررا  369اسررتفاده از جرردول مورگرران، 
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لینی نفر، مقدمات برا 61ی )علوم پایه اهیسهمی ریگنمونه

نفر( به عنوان نمونه  46نفر، كارورز  11نفر، كارآموز  43

تحصیل در رشته انتاا  شدند. الزم به توضیح است كه 

شرود پزشکی در ایران با مقطع دكتری عمومی شروع می

 مرحله علوم پایه، مقدمات بالینی، كارآموزی 4كه دارای 

 باشد. در مرحله اول )علوم پایه( دانشرجوو كارورزی می

 حداقل واحد الزامی دروس عمومی و 34واحد از  1حداقل 

گذرانرد و واحرد پایره الزامری را مری 1/61واحداز  1/46

ورود بره مرحلرره مقردمات بررالینی منرروط بره كسررب نمررره 

 باشد. در مرحله دومقبولی در آزمون جامع علوم پایه می

 واحد 91واحد اختصاصی و  31)مقدمات بالینی( دانشجو 

یه از واحدهای شناور بین مراحل علوم پایه و از دروس پا

 گذراند. در مرحله سوم )كارآموزی(مقدمات بالینی را می

 9توانررد برره دو باررش كررارآموزیمرراه اسررت مرری 39كرره 

 )اكسترنی( تقسیم شرود. دانشرجو 3)استودنتی( و كارآموزی 

واحد از تعداد واحدهای نظری خرا   99در این مرحله 

ماه( از  39واحد )معادل  69می( ومرحله كارآموزی )الزا

واحرد از  6تعداد واحدهای كارآموزی بالینی )الزامی( و 

دروس واحرردهای نظررری شررناور بررین مقرردمات بررالینی و 

گذرانرد دانشرجو بایرد بررای كارآموزی )الزامری( را مری

ورود به مرحله كارورزی موفق به كسب نمره قبرولی در 

ركت در آزمرون جرامع پریش كرارورزی شرود. بررای شرر

 آزمون جامع پیش كرارورزی بایسرتی دانشرجو تمرام دروس

عمومی و تمام دروس پایه و تاصصی مربوط به مراحرل 

مقدمات بالینی و كارآموزی را با موفقیت گذرانده باشد. 

مراه و  91مرحله چهارم )كارورزی( كه طول مرحلره آن 

باشرد. فرار  واحرد مری 16تعداد واحد الزامی كارورزی 

دانشررجو از دوره دكتررری عمررومی پزشررکی التحصرریلی 

هررای منرروط برره موفقیررت در آزمررون عملرری صررالحیت

ابزار مورد استفاده در این  .(99)های( بالینی است)مهارت

مطالعه، پرسشنامه اسرتاندارد ارزیرابی آمرادگی یرادگیری 

( برود كره پایرایی 3224الکترونیکی واتکینز و همکاران )

)ضریب آلفرای كرونبرا ( آن بررای عامرل دسترسری بره 

، 11/2، مهارت وارتباطرات پیوسرته بررخط 11/2فناوری 

، 12/2ها انه، توانایی یادگیری از طریق رس11/2انگیزش 

مسرالل مهرم جهررت  و 64/2گفتگروی گروهری اینترنترری 

 .(93)گزارش شد 16/2موفقیت در یادگیری الکترونیکی 

در ایران موسوی صاحب الزمانی وهمکاران پایایی آن را 

 .(99)گزارش كردند 19/2

در مطالعه حاضر، پایایی با استفاده از ضریب آلفای 

محاسبه شد. ضریب آلفرای كرونبرا  هرر  13/2كرونبا  

عامل به صورت جداگانه برای عامل دسترسی به فناوری 

، انگیرزش 11/2، مهارت وارتباطات پیوسته بررخط 11/2

 ، گفتگروی13/2هرا ، توانایی یادگیری از طریق رسرانه12/2

و مسالل مهرم جهرت موفقیرت در  62/2گروهی اینترنتی 

محاسبه شد كه بیانگر پایایی  19/2یادگیری الکترونیکی 

 مناسب بود.

 لیاز دو قسمت تشرک است و هیگو 36 دارای پرسشنامه

سن، شامل  یباش اول مربوط به اطالعات فرد. شودیم

دوم  باررش .اسررتی( لیتحصررمقطررع )دوره  و تسررینج

  یکیالکترون یریادگی یادگآم زانیم بهمربوط  یهاپرسش

هرا و مهارت ،یبره فنراور ی)دسترسربعرد  6كره در  است

یی توانررا زش،یررانگ، (online)برررخط وسررتهیارتباطررات پ

 ،ینترنتیا یگروه یها، گفتگوهارسانه قیاز طر یریادگی

ی(، کریالکترون یریادگیرت در یرمسالل مهم جهرت موفق

)از كررامال  کرررتیل ایگزینرره 1 اسیررمقو در  یبنددسررته

در نهایت امتیاز هر . تنظیم شدند ماالفم تا كامال موافقم(

عنروان امتیراز كلری هرا برهمحاسربه و جمرع آنیك از ابعراد 

الکترونیکی محاسربه شرد. نمررات برین  آمادگی یادگیری

بیانگر آمادگی یرادگیری الکترونیکری بسریار  6/66تا  36

متوسررط و  921/ 3تررا 1/11 پررالین، 4/11تررا  6/66پررالین، 

. الزم به یرادآوری اسرت كره باشدیمباال  992تا  9/921

 یبرررا انیدانشررجوی ادگآمرر دمو عرر یادگآمرر نیبرر رزمرر

 .(94)در نظرر گرفتره شرد 4/9 رهنم یکیالکترون یریادگی

 32نسراه  SPSS افزاراز نرم هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

جهت بررسی ارتبراط برین سرن برا آمرادگی استفاده شد. 

ارتبرراط بررین الکترونیکری از تحلیررل همبسررتگی پیرسرون، 

مسررتقل و  tجنسرریت و آمررادگی الکترونیکرری از آنررالیز 
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ارتباط بین مقطع )دوره تحصیلی( با آمادگی الکترونیکی 

 .استفاده شد ANOVAاز آنالیز 
 

 ها و بحث یافته
كره متغیرهرای ها با توجه به ایرنهجهت توصیف داد

از  (<21/2Pكمرری از توزیررع نرمررال برخرروردار بودنررد )

 هرایهای مركزی میانگین و انحراف معیار و آزمونشاخص

 دسرت آمرده، میرانگینهپارامتریك استفاده شد. بنابر نتای  بر

 بین سرنسال بود.  22/39± 22/3كنندگان برابر سنی شركت

 داری وجرودیرونیکری ارتبراط معنربا آمادگی یادگیری الکت

 كنندگاندرصد( از شركت 44نفر )991(. >21/2Pنداشت )

درصد( بودند. میرانگین 16نفر زن ) 941در مطالعه مرد و 

و انحراف معیار آمادگی یادگیری الکترونیکی در مردان 

 بود. برین آمرادگی 1/923±64/93و در زنان 96/96±1/929

داری یارتبرراط معنرریررادگیری الکترونیکرری بررا جنسرریت 

معیرار میرزان . میرانگین و انحرراف(>21/2P)مشاهده نشرد

)متوسرط(،  9/923±33/1آمادگی درمقطع )دوره( علوم پایه 

)متوسط(،  1/929±12/4در مقطع )دوره( مقدمات بالینی 

)متوسررط( و  9/929±41/1ی كررارآموزدر مقطررع )دوره( 

. )برراال( بررود 9/992±36/92در مقطررع )دوره( كررارورزی 

بین امتیاز آمرادگی الکترونیکری برا  ANOVAطبق آنالیز 

(. >21/2Pدار مشراهده شرد )یمقطع )دوره( ارتبراط معنر

)متوسرط(  9/929±91میرزان آمرادگی  كلمیانگین نمره 

ی بره تکنولرو  یدسترسربود. میرانگین و انحرراف معیرار 

 ،66/91±12/4پیوسرته  ارتباطرات و هرامهارت ،9/3±66/93

 هارسانهاز طریق  یادگیریتوانایی ، 94/1±22/9انگیزش 

 ،99/93±92/3های گروهی اینترنتری گفتگو، 42/3±14/99

جهررت آمررادگی یررادگیری الکترونیکرری  مهررم مسرراللو 

 محاسبه شد. 22/9±41/32

 یادگیری آمادگی میزان این مطالعه با هدف بررسی

 دانشرجویان دموگرافیرك عوامل با آن ارتباط و الکترونیکی

 دوران در مازنرردران پزشررکی علرروم گاهدانشرر پزشررکی

سن برا  نیبدر مطالعه حاضر، انجام شد.  كرونا گیریهمه

ی وجرود داریمعنرآمادگی یادگیری الکترونیکی ارتباط 

نداشت كه با نتیجره مطالعره موسروی صراحب الزمرانی و 

 (91)العابدینیزینو حاجی ملك محمدیو  (99)همکاران

نتررای  مطالعررات همسررو بررود ولرری بررا نتررای  مطالعررات 

ELÇİÇEK  وERDEMCİ(96) و Adams (96)و همکاران 

رسد با توجره بره در این مورد، مغایرت داشت. به نظر می

گسترش تکنولو ی و در دسترس قرار گررفتن آن بررای 

 سن بر میزان این آمراگی در دانشرجویان، ریتأثتمامی سنین، 

هرا، برین جنسریت برا بر اسراس یافترهرنگ شده است. كم

داری میزان آمادگی یادگیری الکترونیکری ارتبراط معنری

، كرره برا نترای  مطالعررات موسروی صرراحب مشراهده نشرد

هماروانی  (94)و كمالیان و فاضل (99)الزمانی و همکاران

 ،ERDEMCİ (96)و  ELÇİÇEKدارد اما با نتای  مطالعرات 

و  Adamsو  (91)العابردینیزیرن ملك محمدی و حاجی

بین  داریمعنمغایرت داشت. وجود تفاوت  (96)همکاران

آمادگی یادگیری الکترونیکی، تا حد دو جن  از جهت 

منطقرره مررورد مطالعرره  رسرروم و آدا زیررادی وابسررته برره 

در مناطق ماتلف ممکن است در میزان  چراكهباشد. می

دسترسی به امکانات آموزشی، در بین دو جن ، تفاوت 

وجررود داشررته باشررد. در مطالعرره حاضررر، میررانگین میررزان 

 دوره( كرارورزیآمادگی یادگیری الکترونیکری در مقطرع)

ی برین داریمعنرها باالتر بود و ارتباط نسبت به سایر دوره

آمادگی یادگیری الکترونیکی با مقطرع تحصریلی )دوره( 

 ،(96)و همکراران Adamsمشاهده شد كه با نتیجه مطالعرات 

، موسوی صراحب الزمرانی و (91)دلیلی صالح و همکاران

همسررو امررا بررا نتیجرره مطالعرره كمالیرران و  (99)همکرراران

در رشته پزشرکی  هك جاآن ازمغایرت داشت.  (94)فاضل

در مقطع كارورزی، واحدهای دانشرجویان اغلرب برالینی 

 های آموزشری،های اخیر كالسبوده و به خصو  در سال

هرای دانشرجویان مقراطع گزارش صبحگاهی و كنفران 

آمروزش  صورتبهالکترونیکی و  صورتبهبالینی، اغلب 

شررود، آمررادگی جهررت یررادگیری از راه دور انجررام مرری

توانرد ی در دانشرجویان ایرن مقطرع )دوره( مریالکترونیک

هرا( باشرد. نترای  ایرن مطالعره باالتر از سایر مقاطع )دوره

نشان داد كه سطح آمادگی دانشجویان پزشرکی در ابعراد 
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پیوسررته  ارتباطررات و هررامهررارتفنرراوری و برره  یدسترسرر

از طریرق  یادگیریبرخط، بسیار خو  و در ابعاد توانایی 

 مهررم مسرراللی گروهرری اینترنترری و هرراگفتگوهررا، رسررانه

 جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی، در سرطح متوسرط

مقایسه و در بعد انگیزش، در سطح ضعیف قرار دارد. در 

میرزان  ،(99)با مطالعه موسروی صراحب الزمرانی و همکراران

در  وم پزشرکی مازنردرانپزشکی عل انیدانشجو یآمادگ

ها و ارتباطات پیوسته، ابعاد دسترسی به فناوری و مهارت

تواند مرتبط به رشرد در سطح باالتری قرار داشت كه می

بیشتر تکنولو ی در طرول زمران باشرد. در زمینره توانرایی 

یادگیری از طریق رسانه، نتای  با مطالعه موسوی صاحب 

مشابه بود و هر دو مطالعه، میرزان  (99)الزمانی و همکاران

توانرد بره آمادگی را در حد متوسط نشان دادنرد كره مری

ریرزان سطح توانایی به نسبت مشابه در مدرسران و برنامره

 آموزشی دو جمعیت، در تولید محتروای مناسرب و كارآمرد

بعرد انگیرزش، برا  درسی، مرتبط باشد. مطالعه حاضرر در

 مطالعه موسوی صاحب الزمانی كه سرطح انگیرزش براالتری

داد، مغررایرت داشررت امررا بررا نتیجرره مطالعرره را نشرران مرری

Coşkun و همکاران كه در آن میرانگین انگیرزش در سرطح 

رسرد برا سرو برود. بره نظرر مری، هم(91)پایینی قرار داشت

 های اجتمراعیكرونا كه موجب محدودیتگیریشیوع همه

مراكرز آموزشری و دانشرگاهی شرده، انگیرزش و تعطیلی 

 تحصیلی دانشجویان را كاهش داده است.

در  مرؤثرمهرم و  مساللدر مطالعه حاضر در بررسی 

اكثریررت دانشررجویان، موفقیررت یررادگیری الکترونیکرری، 

هرای پیوسرته و تجربیات قبلی مربوط بره كرار برا فنراوری

 مؤثررد تر از سایر موااستفاده فوری از مواد درسی را بیش

دانستند. در مطالعه كمالیان و فاضل اكثریت دانشرجویان، 

 نیمرؤثرتری فنری و مردیریتی فروری را بره عنروان بانیپشت

كره  (94)عامل در یادگیری الکترونیکی ذكر كرده بودنرد

هرای . دانشرجویان دانشرگاهسو نیسرتبا مطالعه حاضر هم

 سرتمیسهرای موجرود در ماتلف، با توجه به نوع كاسرتی

ماتلفی  ی محل تحصیل، ممکن است كاربردهایآموزش

ایرن ، نیبنرابرا. آموزش الکترونیکی را با اهمیت بداننداز 

تواند بیانگر نوعی تفراوت در امکانرات موجرود می مؤلفه

 آموزشی باشد. در سیستم

آمادگی یادگیری الکترونیکی در ی، سطح طوركلبه

دانشجویان پزشکی علوم پزشکی مازندران، متوسط بود. 

كررررره برررررا نترررررای  مطالعرررررات ملرررررك محمررررردی و 

 (94)و مطالعره كمالیران و فاضرل (91)العابدینیزینحاجی

و  Coşkunهررای امررا بررا نتررای  مطالعرره همسررو اسررت.

و موسوی صاحب  (32)، اسالمی و همکاران(91)همکاران

 كه آمادگی یادگیری الکترونیکی (99)الزمانی و همکاران

 ازرا در حد بسیار خو  نشان داده بودند، مغایرت دارد. 

در كشورهای ماتلف و همچنین منراطق یرك  كه جاآن

و اقتصاد كشور، سطوح بسیار متغیری از رشد تکنولو ی 

وجررود دارد، تفرراوت نتررای  مطالعررات منرراطق ماتلررف 

می باشرد. نترای  مطالعره حاضرر نشران داد كره  انتظارقابل

آمررادگی دانشررجویان ایررن دانشررگاه جهررت یررادگیری 

الکترونیکی، در مقطع )دوره( كارورزی، براالتر از سرایر 

باشرد. برا توجره ایرن كره دانشرجویان ها( میمقاطع )دوره

ه پررالین در یررادگیری الکترونیکرری بودنررد دارای انگیررز

اساتید حضرور خرود را برا هرر سره روش  شودیمپیشنهاد 

ترردری  و حضررور شررناختی  اجتمرراعی، حضررور حضررور

پررنررگ كننررد، همچنررین تسررهیالت خاصرری در جهررت 

ی اتاراذ شرود ترا اخرتالل اشربکهی هارساختیزاصالح 

شبکه در حین استفاده به حرداقل برسرد و بره دانشرجویان 

زمان روزانه خرود را مردیریت كررده  شودیمنیز پیشنهاد 

از یررادگیری  روزشرربانهتررا بتواننررد در بهترررین سرراعات 

 الکترونیکی بهره ببرند.
 

 سپاسگزاری
ایررررررررن مطالعرررررررره دارای كررررررررد اخررررررررال  

IR.MAZUMS.REC.1400.390 وسریله بردینباشد. می

را  از تمامی افرادی كه در اجرای مطالعه حاضر تیم پژوهش

  آید.عمل میراهی و پشتیبانی نمودند، سپاسگزاری بههم
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