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Abstract
Background: In recent years information, communication technology
and electronic learning have been gain a big role in higher educational
level. The aim of the present study was to assessment of Kerman dental
students attitude about electronic learning.
Materials and methods: This cross-sectional study was carried on 307
dental students, who selected through census sampling method. Data
were collected through demographic data, experience of
elearning and questionnaire consist of 15 question about attitude to
electronic learning. Data analyzed in SPSS 21 soft-ware using
T,ANOVA and linear regression tests. P-value considered at 0.05
significant level.
Results: In the present study 57.0% were girls 90.2% were familiar with
computer more than 3 past years. 70.4% used computer over 3 hours in
week. The most score was in using web explorer. Sixty nine and four
percent had positive attitude. There was not significant correlation
between academic year, sex and attitude. There was significant
correlation between familiar with computer, using internet, dental
school hard ware quality and attitude
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Conclusion: Based on the results of the present study about two third
of students had positive attitude about electronic learning. Students’
experience about using web exploring was good. There was significant
correlation between dental school hard ware quality and attitude .
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ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دندانپزشکی ،مرضیه کریمی افشار و همکاران
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ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد یادگیری
الکترونیکی و عوامل موثر برآن
چکیده

تحقیقی

زمینه و هدف :در سالهای اخیر اطالعات ،تکنولوژی ارتباط و آموزش الکترونیکی مرضیه کریمی افشار

1

نقش بزرگی را در سیستم آموزشی در سطوح باالتر بدست آورده است .هدف از
انجام این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
*3
ملوک ترابی پاریزی
کرمان در مورد آموزش الکترونیکی و عوامل موثر بر آن بوده است.
2

مریم کریمی گوغری
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مواد و روش ها :این مطالعه ی مقطعی– توصیفی روی  307دانشجوی

دندانپزشکی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام شد .روش جمع آوری  .1استادیار گروه ارتودنسی ،دانشکده
داده ها پرسشنامه شامل اطالعات فردی ،آشنایی با کامپیوتر و میزان استفاده از آن دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
و  15سوال سنجش نگرش که قبال روایی و پایایی آن انجام و روا و پایا تشخیص کرمان
داده شده ،بود .اطالعات وارد کامپیوتر شده و با نرم افزار آماری  SPSS 21با
استفاده از تست های  ANOVAو رگرسیون خطی در سطح معنی داری  .2 0.05دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
یافته ها :در این تحقیق  57.0%دختر و بقیه پسر بودند .مدت زمان آشنایی با  .3دانشیار گروه پاتولوژی فک و صورت،
کامپیوتر در  %90.2بیش از  3سال و مدت زمان استفاده از کامپیوتر در  %70.4دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
بیش از  3ساعت در هفته بود .بیشترین میزان نمره در آشنایی افراد در استفاده از
پزشکی کرمان

مرورگرهای وب ( )5.40±1.37بود %69.4 .افراد نگرش مثبت داشتند .بین
نمره ی نگرش با سال ورود و جنس دانشحویان ارتباط آماری معنی دار مشاهده نویسنده مسئول:
نشد .بین آشنایی با کامپیوتر ،استفاده از اینترنت ،کیفیت سخت افزاری دانشکده با
دکتر ملوک ترابی پاریزی
نگرش ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد.

m.torabi.p@gmail.com

نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نگرش حدود دو سوم
دانشجویان دانشکده دندانپزشکی نسبت به آموزش الکترونیکی مثبت و تجربه ی تاریخ دریافت96/5/16 :
دانشجویان در استفاده از مرورگر های وب خوب بود .بین کیفیت سخت افزاری و
نگرش رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.
تاریخ پذیرش97/7/17 :
کلمات کلیدی: :نگرش ،آموزش الکترونیکی ،دانشجو ،دندانپزشکی ،کامپیوتر ،وب

مقدمه :در طی سالهای اخیر اموزش پزشکی و دندانپزشکی

روز می باشد به شکلی که آن را ابزار مناسبی برای پیگیری

در حال گذر ازسیستم آموزش سنتی به روش آموزشی که

پیشرفت ها کرده است ( .)3آموزش بر اساس کامپیوتر

در آن دانشجویان نقش فعال تری در اموزش داشته باشند

دارای مزایایی برای دانشجو ,فرادهنده و محیط آموزشی

بوده است ( .)2,1آموزش توسط کامپیوتر یک ابزار شایع

دارد .در این روش آموزشی دانشجو از پروسه یادگیری

شده است .همچنین اموزش از طریق اینترنت گسترش

انفرادی که به وی اجازه ی کار در روش خود و تکرار برنامه

بیشتری یافته است ( .)3اینترنت یک ابزار با استفاده ی

به دلخواه وی را میدهد ,بهره می برد ( .)4آموزش به کمک

راحت ,سریع و مقرون به صرفه است .اطالعات اینترنت به

کامپیوتر برای فرادهنده نیز سبب کاهش وقت ارتباط مستقیم
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کمک کامپیوتر این است که به کم کردن مشکالت کمبود

اینترنت در اموزش ,استفاده ی بیشتر از فیس بوک و توجه

پرسنل کمک می کند .اگر چه که راه اندازی برنامه به لحاظ

بیشتر به آموزش الکترونیک تاثیر مثبتی بر نگرش مثبت آنان

مالی ,تربیت فرادهنده ها و فراگیران گران و برای گسترش

به اموزش الکترونیکی داشت ( .)11یافته های حاصل از

و سازه های این برنامه زمان الزم است ( .)5نتایج بررسی

مطالعه ای در دانشجویان نیجریه نگرش مثبت آنها را به

که توسط  Morrowو همکاران در امریکا انجام شد ,نشان

آموزش الکترونی به علت آسان بودن استفاده از سیستم و

داد که نرم افزارهای آموزشی احساس تقویت مهارت های

مفید بودن آن در کارهای درسی نشان داده است ( .)12نتایج

حرکتی در دانشجویان را بهبود بخشیده و انجام کارهای پره

حاصل مطالعه میرزایی و همکاران در مورد نگرش

کلینیک و امتحانات عملی را تسهیل کرده بود ( .)6در مطالعه-

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به بکارگیری

ی  Guptaو همکاران که نگزش دانشجویان عمومی و

آموزش الکترونیکی در تدریس بیوشیمی بالینی نشان داد

استادان را در مورد آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار

دانشجویان مورد مطالعه که دو جلسه آموزش الکترونیکی

داده بودند ,نشان دادند که  %86دانشجویان در دانشکده و

بیوشیمی شامل مکانیسم بیماریهای مرتبط را در کنار

 %53در منزل به منابع الکترونیکی دسترسی داشتند%79 .

آموزش حضوری تجربه کرده بودند ,نگرش مثبتی نسبت به

تمایل داشتند که دروس الکترونیکی به عنوان دروس کمکی

این نوع شیوه آموزشی داشتند ( .)13یادگیری الکترونیکی

در برنامه درسی گنجانده شود .همچنین دانشجویان معتقد

یکی از مطرح ترین محیطهای یادگیری در عصر اطالعات

بودند که اموزش الکترونیکی یک روش مثبت تکمیلی برای

محسوب می شود .بنابراین ,تالشها و تجربه های مربوط به

آموزش سنتی در برنامه ی اموزش عمومی دندانپزشکی

این نوع یادگیری در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار

است ( .)7فیاض و همکاران آموزش ساخت دندان به روش

گرفته است .در ایران نیز بیشتر دانشگاهها در حال به

سنتی و استفاده از ویدئو را در دانشجویان دندانپزشکی

کارگیری گسترده این فناوری هستند .کما اینکه برخی از آنها

مورد مقایسه قرار داده و نتایج نشان داد که روش آموزش

به پذیرش دانشجویان آموزش از راه دور اقدام کرده اند.

ویدئویی بطور معنی داری بهتر بود ( .)8نتایج مطالعه ی

یادگیری الکترونیکی همانند یادگیری سنتی یکی از روش

آریانا و همکاران در استرالیا نیز بیانگر موثر بودن ادغام

های آموزش و یادگیری محسوب می شود .با توجه به اینکه

آموزش سنتی با الکترونیک در درس پاتولوژی وسبب

بخش زیادی از آموزش رشته دندانپزشکی آموزش عملی

رضایت ,کفایت و اطمینان دانشجو بوده است ( .)9همچنین

است و با در نظر گرفتن انجام دمونستریشن های عملی در

نشان داده شده است که آموزش الکترونیک در برخی از

پره کلینیک و کلینیک ممکن است با حضور تعداد زیادی

دروس می تواند بکار برده شده و بعنوان یک روش

دانشجو انجام شود که بعضا قادر به دیدن جزئیات نمی

اقتصادی در نظر گرفته شود .آموزش الکترونیک میتواند

باشند و از انجایی اطالع از نگرش دانشجویان میتواند سبب

بعنوان آموزش کمکی و یا الترناتیوی در آموزش سنتی بکار

گسترش موثر این آموزش شود ,این مطالعه با هدف نگرش

رود ,زیرا این روش آموزش موجب اگاهی ,رضایت و توجه

دانشجویان دندانپزشکی در مورد آموزش الکترونیکی انجام

دانشجو می شود ( Brumini .)10و همکاران نگرش

می شود ,تا در صورت مثبت بودن نظر انها سعی در

] [ DOI: 10.29252/ijpd.14.2.21

به سایر فعالیت های آکادمیک خود برسند مزیت آموزش به

الکترونیکی مثبت ارزیابی کرده اند .سن باالتر ,استفاده از
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با دانشجو و در نتیجه افزایش وقت برای آنها می شود که

دانشجویان دندانپزشکی کروواسی را در مورد آموزش
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روش بررسی :این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی است که

پرسشنامه های تکمیل شده از جمعیت ,داده ها کدبندی شد

روی کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در حال

و وارد نرم افزار آماری  SPSSنسخه  21شد و با استفاده

تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96انجام شد.

از آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین ,انحراف معیار,

ابتدا یک دانشجوی سال آخر دندانپزشکی که نسبت به

فراوانی و درصد فراوانی و آزمون های آمار تحلیلی تی دو

سواالت پرسشنامه و نحوه ی اجرای مطالعه آشنایی داشت

نمونه ای مستقل و رگرسیون خطی در سطح معنی داری

در کالس درس دانشجویان ورودی های مختلف حضور

 0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به شرکت کنندگان

یافت و ضمن توضیح هدف از انجام کار و کسب رضایت

اطمینان داده شد که در هیچ قسمت تحقیق اسم آنان آورده

شفاهی دانشجویان پرسشنامه را توزیع و از آنان درخواست

نمی شود و شرکت در طرح کامال اختیاری و با رضایت آنان

کرد در همان روز جواب را برگردانند .به دانشجو اطمینان

انجام میشود .این تحقیق با کد اخالق شماره

داده شد که پرسشنامه بدون نام می باشد و شرکت در طرح

IR.KMU.REC.1395.719

کامال اختیاری می باشد .ابزار جمع آوری اطالعات,

یافته ها :نتایج حاصل از این مطالعه که روی ( 307درصد

پرسشنامه شامل ویژگی های دموگرافیک دانشجو شامل

پاسخگویی  )%81.6دانشجو انجام شد به شرح زیر میباشد:

(جنس ,سال ورود ,تجربه ی استفاده از کامپیوتر برحسب

132نفر ( )%43/0پسر و  175نفر ( )%57/0دختر بودند .مدت

تجربه استفاده از مرورگرهای وب ,پست الکترونیکی ,نرم

زمان آشنایی با کامپیوتر در  277نفر ( )%90/2افراد بیش از

افزارهای پردازش واژگان ,داشتن  ,VPNساعات استفاده از

 3سال بود .میزان استفاده هفتگی از کامپیوتر در  216نفر

اینترنت ,سابقه شرکت در آموزش های مجازی و تجربه

( )%70/4بیش از  3ساعت در هفته بود و کیفی ت سخت افزاری

استفاده از پاور پوینت) و سواالت سنجش نگرش بود.

دانشکده را  116نفر ( )%37/8متوسط ارزیابی کرده بودند.

سواالت سنجش نگرش شامل  15سوال از ابعاد مختلف

 253نفر ( )%82/4تا کنون تجربه یادگیری الکترونیک را

(یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل شامل

نداشتند 243 .نفر ( )%79/2توانایی استفاده از سامانه

 6سوال ,یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری

آموزش مجازی دانشگاه را در محیطهای خارج از

مؤثر شامل  3سوال ,یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط

دانشکده نداشتند .میانگین نمره میزان تجربه دانشجویان در

آموزش چند رسانه ای شامل  3سوال ,یادگیری الکترونیکی

استفاده از هر کدام تجربه استفاده از مرورگرهای

به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان

وب ( ,)5/40±1/37تجربه استفاده از پست الکترونیکی

شامل  3سوال) بود که براساس مقیاس  7گزینه ای لیکرت

( ,)4/35± 1/70تجربه استفاده از نرم افزارهای پردازش

از کمی موافقم تا کامال مخالفم نمره دهی شد .الزم به ذکر

واژگان ( )3/46±1/74و تجربه برنامه نویسی صفحات
()1/76±1/42

(نمودار

شماره

است.

است که روایی و پایایی پرسشنامه قبال توسط سید تقوی و

وب

همکاران انجام شده بود ( .)14تجربه ی استفاده از کامپیوتر

میانگین و انحراف معیار نمره نگرش  36/59±14/49و حیطه

برحسب تجربه استفاده از مرورگرهای وب ,پست

یادگیری مستقل  15/92±7/33و حیطهی یادگیری

ی

بود

ثبت

شده

] [ DOI: 10.29252/ijpd.14.2.21

کیفیت یادگیری افزایش یابد.

مقیاس  7گزینه ای لیکرت اندازه گیری شد .پس از جمع آوری
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الکترونیک کردن برخی مباحث درسی شده و بدین وسیله

الکترونیکی ,نرم افزارهای پردازش واژگان نیز برحسب

.)1

24

مجله دندانپزشکی کودکان ایران /بهار و تابستان  :1397دوره  14شماره 32-21 :2

بر آموزش  8/03±3/87بود .نگرش افراد به سه سطح مثبت,

داشتند (نمودار شماره .)2

] [ DOI: 10.29252/ijpd.14.2.21

 5.94±3.54و آموزش چند رسانه ای  5/94±3/74و هدایت

منفی و متوسط سطح بندی شده و ( )% 69/4نگرش مثبت

نمودار شماره 1:میانگین نمره افراد بر حسب میزان آشنایی
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نمودار شماره  :2توزیع فراوانی برحسب نوع نگرش
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جدول شماره  :1ارتباط بین متغیرهای جنس ,داشتن  VPNو تجربه ی آموزش الکترونیکی با نگرش و حیطه های آن بر اساس
آزمون ANOVA
میانگین

متغیر
جنس
نگرش

داشتن VPN

جنس
حیطه یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط
مستقل یادگیری

داشتن VPN
تجربه ی آموزش الکترونیکی
جنس

حیطه یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط
یادگیری

داشتن VPN
تجربه ی آموزش الکترونیکی
جنس

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط
آموزش چند رسانه ای

داشتن VPN
تجربه ی آموزش الکترونیکی
جنس

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط
آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان

داشتن VPN
تجربه ی آموزش الکترونیکی

معیار

پسر

37.50

14.66

دختر

35.76

14.43

بلی

36.18

14.43

خیر

40.50

15.04

بلی

37.06

12.17

خیر

36.50

14.92

پسر

16.30

7.54

دختر

15.61

7.20

بلی

15.65

7.31

خیر

18.57

7.25

بلی

15.44

5.94

خیر

16.02

7.59

پسر

7.32

3.40

دختر

7.30

3.60

بلی

7.24

3.50

خیر

8.10

3.84

بلی

7.46

3.66

خیر

7.30

3.52

پسر

6.39

4.16

دختر

5.56

3.35

بلی

5.83

3.72

خیر

6.81

3.88

بلی

6.92

3.80

خیر

5.73

3.70

پسر

7.91

3.70

دختر

8.10

4.00

بلی

7.96

3.91

خیر

8.53

3.60

بلی

8.21

4.11

خیر

7.99

3.83

0.337
0.165

Downloaded from journal.iapd.ir at 23:05 +0330 on Wednesday November 20th 2019

تجربه ی آموزش الکترونیکی

انحراف

سطح معنی داری

0.816
0.435
*0.052
0.564
0.945
0.217
0.776
*0.065
0.165
*0.036
0.674
0.437
0.716
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جدول  : 2ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با نگرش و حیطه های آن بر اساس آزمون رگرسیون خطی

سال ورود

1.133

2.008

0.046

آشنایی با کامپیوتر

10.554

2.713

0.000

استفاده از اینترنت

4.196

2.326

0.021

کیفیت سخت افزاری

-2.236

-2.039

0.043

داشتن VPN

-2.598

-1.672

0.096

آشنایی با کامپیوتر

-4.426

-3.462

0.001

استفاده از اینترنت

1.857

2.073

0.039

کیفیت سخت افزاری

-1.748

-3.227

0.001

حیطه یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط

آشنایی با کامپیوتر

-1.905

-3.322

0.001

یادگیری

کیفیت سخت افزاری

-0.453

-1.724

0.086

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش

جنس

-0.909

-2.095

0.037

آشنایی با کامپیوتر

-1.917

-3.314

0.001

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش

سال ورود

0.338

2.405

0.017

مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان

اشنایی با کامپیوتر

-1.569

-2.321

0.021

استفاده از اینترنت

1.135

2.467

0.014

متغیر
نگرش

حیطه یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط
مستقل یادگیری

چند رسانه ای
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B

t

سطح معنی داری

*در تمامی جداول سطح معنی داری کمتر از  0.05درصد می باشد.

تفاوت آماری معنی داری بین حیطه یادگیری الکترونیکی به

آشنایی با کامپیوتر ومیزان ساعات استفاده در هفته و کیفیت

عنوان محیط مستقل یادگیری و داشتن  VPNمشاهده

سخت افزاری دانشکده با نمره ی کلی نگرش و همچنین

شد ) .(P=0.052در صورتی که سطح معنی داری را بیشتر

حیطه ها ی مختلف آن تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد.

درنظر بگیریم پسران بطور معنی داری در حیطه ی یادگیری

آزمون رگرسیون به روش  BACKWARDبین نمره ی

الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چندرسانه ای نمره ی

نگرش با سال ورود ,آشنایی مدت زمان آشنایی با کامپیوتر

بیشتری کسب کرده بودند ) (P=0.065بین یادگیری

و استفاده از اینترنت و کیفیت سخت افزاری ارتباط اماری

الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانهای با سابقه

نشان داد (جدول شماره .)2

ی تجربه آموزش الکترونیکی ارتباط معنی دار مشاهده شد

بحث :امروزه اینترنت تاثیر زیادی در اجتماع داشته و تحول

(( )P=0.036جدول شماره .)1آزمون آماری  ANOVAبین

جدیدی را در قرن  21ایجاد کرده است .وب بیشتر از یک

نمره ی نگرش و حیطه های آن با سال ورود دانشجویان

وسیلهی سادهی جستجوی اطالعات و ارتباطات اجتماعی

تفاوت آماری معنی دار نشان نداد .بین متغیرهای مدت زمان

است .وب یک ابزار آموزشی است که اجازه تولید و مشارکت
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آموزشی در سطوح باالتر بدست آورده است ( .)15آموزش

دانشجویان ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده شد.

الکترونیکی بخشی از پروسهی یادگیری در سطوح مختلف

نتیجهی مطالعه کشاورز و همکاران تفاوت معنی داری را

از یادگیری اولیه تا سطوح باالتر بوده به سطوح تخصصی

در وجود امکانات و وسایل را با پیشرفت تحصیلی در

نیز گسترش یافته است ( .)16در تحقیق حاضر  %90.2افراد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش کردند

بیش از سه سال است که از اینترنت و کامپیوتر استفاده می

( .)19بنابراین میتوان از کیفیت مناسب سخت افزاری

کنند %70.4 .افراد بیش از  7ساعت در هفته از اینترنت برای

دانشکده جهت آموزش الکترونیکی در بخش هایی که امکان

موضوعات درسی استفاده میکردند .نتایج تحقیق پاک

آموزش به صورت الکترونیکی را دارند ,برای بهبود امر

سرشت و همکاران ( )17نیز نشان داد که  %98.2دانشجویان

آموزش بهره جست .در تحقیق کنونی همبستگی معنی داری

بیش از  3سال از رایانه و اینترنت استفاده میکنند و %69.9

بین نگرش و عوامل یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط

دانشجویان بیش از  7ساعت در هفته از اینترنت جهت کار یا

یادگیری استقالل ,یادگیری الکترونیکی به عنوان شکلی از

اهداف آموزشی استفاده میکنند ,که با مطالعهی حاضر

آموزش چندرسانه ای و یادگیری الکترونیکی به عنوان

مطابقت دارد .مقایسه ی آمار توصیفی مربوط به نگرش

محیط یادگیری مبتنی بر راهنمایی استادان مشاهده شد.

دانشجویان از مقیاس  1به مفهوم بدون تجربه تا  7به مفهوم

نتایج با مطالعه ی تقوی مطابقت دارد ( .)14اگر قصد ایجاد

تجربه عالی با مطالعهی سید تقوی نشان داد که در تجربه

محیط یادگیری الکترونیکی وجود داشته باشد ,توجه به این

استفاده از مرورگرهای وب دانشجویان دانشکده

عوامل میتواند موجب اثربخشی محیط یادگیری شود .در این

دندانپزشکی نمرهی بیشتر یعنی تجربهی بیشتر داشتند.

تحقیق بین ساعات استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان

میانگین نمره در تجربه ی پست الکترونیک کمتر ,استفاده از

رابطه معنی داری مشاهده نشد .علت این موضوع می تواند

نرم افزار ورد کمتر و برنامهنویسی وب نیز کمتر بوده است.

در این باشد که نگرش افراد به عوامل دیگری از جمله فرهنگ

علت این تفاوت را می توان به این علت دانست که تحقیق سید

اجتماعی ,ساختار نظام آموزشی نیز ارتباط دارد .در این

نقوی در دانشجویان دانشگاههایی که دارای واحد آموزش

پژوهش بین دختران و پسران از نظر میانگین نمره نگرش

مجازی بوده اند ,انجام شده است و طبیعتا این دانشجویان

تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد .نتایج با مطالعهی

با محیط های آموزش مجازی آشناتر بوده اند ( .)14در

 Rhemaو همکار که روی دانشجویان لیبیایی انجام شد و

پژوهش کنونی  %21.8افراد کیفیت سخت افزاری دانشکده را

 Hussainکه روی دانشجویان پاکستانی انجام شد و

ضعیف ارزیابی کرده بودند .که بهتر ازمطالعهی لطیف نژاد

مطالعهی لطیف رودسری و همکاران و اخوتی و همکاران که

رودسری و همکاران که بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه

بین جنس و نگرش ارتباط آماری معنی دار مشاهده نکرد و

علوم پزشکی مشهد معتقد بودند که کیفیت سخت افزاری

مطابقت دارد ( .)18-22در مطالعهی  Sebnmenنگرش

موجود در دانشکده محل تحصیل آنها کافی نمی باشد ,بود.

دانشجویان دختر بیشتر بود ,این اختالف معنی دار نبوده

علت تفاوت می تواند در این باشد که در مطالعهی لطیف نژاد

است ( Dhiman .)23و همکاران نیز نشان داده اند که

رودسری و همکاران کیفیت سخت افزاری در تمامی

دانشجویان دختر نگرش بیشتری نسبت به همکالس های

] [ DOI: 10.29252/ijpd.14.2.21

ارتباط و آموزش الکترونیکی نقش بزرگی را در سیستم

رضایت از کیفیت سخت افزاری دانشکده با نگرش
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اطالعات را میدهد .در سالهای اخیر اطالعات ,تکنولوژی

دانشکده ها بررسی شده بود ( .)18در این مطالعه بین
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معتقدند که ویژگی های شخصی مثل جنس و مهارت های

دندانپزشکی میتوان بهره جست .برای پیاده سازی آموزش

کامپیوتر کافی نیستند .تجربه و مهارتهای کامپیوتری عامل

الکترونیکی به زیرساخت هایی از جمله زیرساخت های

اولیهی تاثیر روی نگرش دانشجویان دربارهی آموزش

فرهنگی شامل آشناسازی و ایجاد بینش مثبت در

الکترونیکی است ( .)25در مطالعهی حاضر بین متغیرهای

دانشجویان و اساتید و زیرساخت های فن اوری از جمله

مدت زمان آشنایی با کامپیوتر و سال ورود با نمرهی نگرش

پهنای باند مناسب و انعطاف پذیری سیستم نیاز است.

ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد .نتایج با مطالعه ی

نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نگرش

لطیف نژاد و همکاران مطابقت دارد ( .)18یافته های این

حدود دو سوم دانشجویان دانشکده دندانپزشکی نسبت به

مطالعه نشان داد که نگرش  %69.4افراد نسبت به آموزش

آموزش الکترونیکی مثبت می باشد .بنابراین با بهبود زیر

الکترونیکی مثبت بود .نتایج مطالعه پاک سرشت و همکاران

ساخت ها می توان از آموزش الکترونیک در دانشکده

نشان داد که نگرش افراد مورد مطالعه آنها در مورد آموزش

دندانپزشکی جهت افزایش کیفیت آموزش بهره جست.

الکترونیکی مثبت بود ( .)17نگرش دانشجویان پزشکی

پیشنهادات:

کرمان در مطالعهی اخوتی و همکاران نسبت به آموزش

 .1پیشنهاد می شود مطالعه ی دیگریبه منظور تعیین نگرش

الکترونیک باال گزارش شده است ( Zabadi .)22و همکاران

دانشجویان دندانپزشکی با تمرکز برا آموزش الکترونیک در

نشان دادند که نگرش مثبتی در مورد آموزش الکترونیکی در

بخش

شود.

دانشجویان در جده وجود دارد ( .)26سایر مطالعات نیز با

 .2پیشنهاد می شود زیر ساخت های مورد نیاز از جمله

یافتههای این مطالعه مطابقت دارد ( .)13,28جهت فراهم

دسترسی به اینترنت پرسرعت و پهنای باند مناسب همچنین

نمودن بستر مناسب برای ایجاد ,توسعه و استفاده بهینه از

امکانات سخت افزاری بهبود یابد.

آموزش الکترونیکی ,ضرورت تالش در جهت باالبردن سطح

 .3پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب به منظور تشویق

دانش دانشجویان و فرهنگ سازی در این زمینه بر اساس

اساتید برای آموزش الکترونیکی توسط متولیان آموزش

نیازها و خواسته های آنان احساس میگردد .از آموزش

دندانپزشکی در نظر گرفته شود.
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های

متفاوت

آموزش

انجام

] [ DOI: 10.29252/ijpd.14.2.21

پسر خود داشته اند ( .)24در حالی که  Chenو همکاران

الکترونیکی به عنوان یک ابزار کمکی در

آموزش
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