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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                       e-

learning  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 

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 . 

Keywords: Electronic learning, web, computer, attitude, dental, 

students 
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 یریادگیکرمان در مورد  یدانشگاه علوم پزشک یرشته دندانپزشک انینگرش دانشجو یابیارز

 و عوامل موثر برآن  یکیالکترون

                                                                                                                              یقیتحق                                      چکیده

 

 یکیموزش الکترونآارتباط و  یاطالعات، تکنولوژ ریاخ یدر سالها و هدف: نهیزم

در سطوح باالتر بدست آورده است. هدف از  یآموزش ستمیرا در س ینقش بزرگ

 یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انینگرش دانشجو یپژوهش بررس نیانجام ا

 است.عوامل موثر بر آن بوده  و یکیکرمان در مورد آموزش الکترون

 یدانشجو 307 یرو یفیتوص –یمقطع یمطالعه  نیا ها: و روش مواد

 یروش جمع آور انتخاب شده بودند انجام شد. یکه به روش سرشمار یدندانپزشک

ن استفاده از آ زانیو م وتریبا کامپ ییآشنا ،یداده ها پرسشنامه شامل اطالعات فرد

 صیتشخ ایآن انجام و روا و پا ییایو پا ییسنجش نگرش که قبال روا سوال 15 و

با  SPSS 21 یشده و با نرم افزار آمار وتریاطالعات وارد کامپ داده شده، بود.

 0.05 یدار یدر سطح معن یخط ونیرگرس و ANOVA یاستفاده از تست ها

 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز

با  ییآشنامدت زمان  پسر بودند. هیدختر و بق 57.0% قیتحق نیدر ا :ها افتهی

 %70.4در  وتریسال  و مدت زمان استفاده از کامپ 3از  شیب %90.2در  وتریکامپ

 افراد در استفاده از ییآشنا نمره در زانیم نیشتریساعت در هفته بود. ب 3از  شیب

  نیافراد نگرش مثبت داشتند. ب %69.4 ( بود.5.40±1.37) وب یمرورگرها

دار مشاهده  یمعن یارتباط آمار انیو جنس دانشحو با سال ورود نگرش ینمره 

دانشکده  با  یسخت افزار تیفیک نترنت،یاستفاده از ا وتر،یبا کامپ ییآشنا نیب نشد.

 دار مشاهده شد. یمعن ینگرش ارتباط آمار

حدود دو سوم  مطالعه نشان داد که نگرش نیحاصل از ا جینتا :یریگ جهینت

 یربه و تجمثبت  یکینسبت به آموزش الکترون یدانشکده دندانپزشک انیدانشجو

و  یسخت افزار تیفیک نیوب خوب بود. ب یدر استفاده از مرورگر ها انیدانشجو
 مشاهده شد. یدار ینگرش رابطه مثبت و معن

 وب تر،ویکامپ ،یدانشجو، دندانپزشک ،یکی:نگرش، آموزش الکترون :یدیکل کلمات

 

 1افشار یمیکر  هیمرض

 2یگوغر یمیکر میمر

  *3یزیپار یملوک تراب

 

 دانشکده ،یارتودنس گروه اریاستاد. 1 

 یدانشگاه علوم پزشک ،یدندانپزشک

 کرمان

  یدندانپزشک، دانشکده دندانپزشک. 2

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک

، فک و صورت یگروه پاتولوژ اریدانش .3

دانشگاه علوم  ،یدانشکده دندانپزشک

 کرمان یپزشک

  مسئول:نویسنده 

 یزیپار یملوک ترابدکتر 
m.torabi.p@gmail.com  

 

 16/5/96 تاریخ دریافت:
 

 17/7/97تاریخ پذیرش: 

 

 یو دندانپزشک یاموزش پزشک ریاخ یسالها یدر ط مقدمه:

که  یبه روش آموزش یآموزش سنت ستمیدر حال گذر ازس

در اموزش داشته باشند  ینقش فعال تر انیدر آن دانشجو

 عیابزار شا کی وتریموزش توسط کامپآ (.2,1بوده است )

گسترش  نترنتیا قیاموزش از طر نیشده است. همچن

 یابزار با استفاده  کی نترنتی(. ا3است ) افتهی یشتریب

به  نترنتیمقرون به صرفه است. اطالعات ا و عیراحت, سر

  یریگیپ یبرا یآن را ابزار مناسب که یباشد به شکل یروز م

 وتریبر اساس کامپ آموزش(. 3) ها کرده است شرفتیپ

 یآموزش طیدانشجو, فرادهنده و مح یبرا ییایمزا یدارا

 یریادگیدانشجو از پروسه  یروش آموزش نیدارد. در ا

کار در روش خود و تکرار برنامه  یاجازه  یکه به و یانفراد

(. آموزش به کمک 4برد ) یبهره م دهد,یرا م یبه دلخواه و

 میسبب کاهش وقت ارتباط مستق زیفرادهنده ن یبرا وتریکامپ
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شود که  یآنها م یوقت برا شیافزا جهیو در نت با دانشجو

موزش به آ تیخود برسند مز کیآکادم یها تیفعال ریبه سا

کمبود  است که به  کم کردن مشکالت نیا وتریکامپکمک 

برنامه به لحاظ  یکند. اگر چه که راه انداز یپرسنل کمک م

 گسترش یگران و برا رانیها و فراگ دهندهفرا تیترب ,یمال

 یبررس جینتا(. 5) برنامه زمان الزم است نیا یو سازه ها

انجام شد, نشان  کایو همکاران در امر Morrow که توسط

 یمهارت ها تیتقو احساس یآموزش یداد که نرم افزارها

ه پر یو انجام کارها دهیرا بهبود بخش انیدر دانشجو یحرکت

-(. در مطالعه6کرده بود ) لیرا تسه یو امتحانات عمل کینیکل

و  یعموم انیدانشجوو همکاران که نگزش  Gupta ی

قرار  یورد بررسم یکیاستادان را در مورد آموزش الکترون

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

 %79 داشتند. یدسترس یکیدر منزل به منابع الکترون 53%

 یبه عنوان دروس کمک یکیداشتند که دروس الکترون لیتما

معتقد  انین دانشجویهمچن گنجانده شود. یدر برنامه درس

 یبرا یلیروش مثبت تکم کی  یکیبودند که  اموزش الکترون

 یدندانپزشک یاموزش عموم یدر برنامه  یآموزش سنت

روش  ه آموزش ساخت دندان ب و همکاران اضی(. ف7است )

 یدندانپزشک انیرا در دانشجو دئویو استفاده از و یسنت

روش آموزش   هنشان داد ک جیقرار داده و نتا سهیمورد مقا

 یمطالعه  جی(. نتا8بهتر بود ) یدار یبطور معن ییدئویو

 ادغام موثر بودن انگریب زین ایو همکاران در استرال انایرآ

وسبب    یدر درس پاتولوژ کیبا الکترون یآموزش سنت

 نیهمچن (.9بوده است ) دانشجو نانیو اطم تیکفا ت,یرضا

از  یک در برخیموزش الکترونآنشان داده شده است که 

روش  کیشده و بعنوان تواند بکار برده  یدروس م

 دتوانیم کیدر نظر گرفته شود. آموزش الکترون یاقتصاد

کار ب یدر آموزش سنت یویالترنات ایو  یبعنوان آموزش کمک

و توجه  تیرضا ,یروش آموزش موجب اگاه نیا رایرود, ز

و همکاران نگرش  Brumini(. 10) شود یدانشجو م

را در مورد آموزش  یکروواس یدندانپزشک انیدانشجو

اند. سن باالتر, استفاده از  کرده یابیمثبت ارز یکیالکترون

ه بوک و توج سیاز ف شتریب یدر اموزش, استفاده  نترنتیا

بت آنان بر نگرش مث یمثبت ریتاث کیبه آموزش الکترون شتریب

حاصل از  یها افتهی(. 11) اشتد یکیبه اموزش الکترون

نگرش مثبت آنها را به  هیجرین انیدر دانشجو یا مطالعه

و  ستمیبه علت آسان  بودن استفاده از س یموزش الکترونآ

(. نتایج 12نشان داده است ) یدرس یبودن آن در کارها دیمف

و همکاران در مورد نگرش  ییرزایحاصل مطالعه م

 به بکارگیری تدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسب

داد  نشان می بالینیترونیکی در تدریس بیوشیآموزش الک

دانشجویان مورد مطالعه که دو جلسه آموزش الکترونیکی 

بیوشیمی شامل مکانیسم بیماریهای مرتبط را در کنار 

آموزش حضوری تجربه کرده بودند, نگرش مثبتی نسبت به 

 ترونیکی(. یادگیری الک13این نوع شیوه آموزشی داشتند )

اطالعات ر یکی از مطرح ترین محیطهای یادگیری در عص

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

این نوع یادگیری در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار 

گرفته است. در ایران نیز بیشتر دانشگاهها در حال به 

ز آنها ا یکارگیری گسترده این فناوری هستند. کما اینکه برخ

قدام کرده اند. به پذیرش دانشجویان آموزش از راه دور ا

وش ر یادگیری الکترونیکی همانند یادگیری سنتی یکی از

 نکهیآموزش و یادگیری محسوب می شود. با توجه به ا یها

 یآموزش عمل یاز آموزش رشته دندانپزشک یادیبخش ز

ر د یعمل یها شنیدمونستر است و با در نظر گرفتن انجام 

 یادیممکن است با حضور تعداد ز کینیو کل کینیپره کل

 ینم اتین جزئدیدانشجو انجام شود که بعضا قادر به د

ب سب تواندیم انیاطالع از نگرش دانشجو ییباشند و از انجا

مطالعه با هدف نگرش  نیآموزش شود, ا نیگسترش موثر ا

 جامنا یکیدر مورد آموزش الکترون یدندانپزشک انیدانشجو

در  یت بودن نظر انها سعشود, تا در صورت مثب یم
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 هلیوس نیشده و بد یمباحث درس  یکردن برخ کیالکترون

 .بدای شیافزا یریادگی تیفیک

 است  که یفیتوص یمطالعه از نوع مقطع نیا :بررسیروش 

کرمان در حال   یدانشکده دندانپزشک انیدانشجو هیکل یرو

انجام شد.  95-96 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن لیتحص

که نسبت به  یسال آخر دندانپزشک یدانشجو کیابتدا 

داشت  ییشناآمطالعه  یاجرا یسواالت پرسشنامه و نحوه 

مختلف حضور  یها یان ورودیدر کالس درس دانشجو

 تیهدف از انجام کار و کسب رضا حیو ضمن توض افتی

و از آنان درخواست  عیپرسشنامه را توز انیدانشجو یشفاه

 نانیکرد در همان روز جواب را برگردانند. به دانشجو اطم

باشد و شرکت در طرح  یداده شد که پرسشنامه بدون نام م

اطالعات,  یجمع آور بزارا .باشد یم یاریکامال اخت

دانشجو شامل  کیدموگراف یها یژگیپرسشنامه شامل و

برحسب  وتریاستفاده از کامپ ی)جنس, سال ورود, تجربه 

تجربه استفاده از مرورگرهای وب, پست الکترونیکی, نرم 

ساعات استفاده از  ,VPNافزارهای پردازش واژگان, داشتن 

تجربه  و یمجاز یسابقه شرکت در آموزش ها نترنت,یا

. سواالت سنجش نگرش بود ( ونتیاستفاده از پاور پو

سوال از ابعاد مختلف  15سواالت سنجش نگرش شامل 

)یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل شامل 

سوال, یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری  6

سوال, یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط  3مؤثر شامل 

سوال, یادگیری الکترونیکی  3آموزش چند رسانه ای شامل 

به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان 

 کرتیل یا نهیگز 7 اسیسوال( بود که براساس مق 3شامل 

شد. الزم به ذکر  یموافقم تا کامال مخالفم نمره ده یاز کم

و  یوتق دیپرسشنامه قبال توسط س ییایو پا ییاست که روا

 وتریاستفاده از کامپ ی(. تجربه 14همکاران انجام شده بود )

برحسب تجربه استفاده از مرورگرهای وب, پست 

برحسب  زیالکترونیکی, نرم افزارهای پردازش واژگان ن

 یپس از جمع آور شد. یریاندازه گ کرتیل یا نهیگز 7 اسیمق

 شد یداده ها کدبند ت,یشده از جمع لیتکم یپرسشنامه ها

شد و با استفاده  21نسخه  SPSS یو وارد نرم افزار آمار

 ار,یانحراف مع ن,یانگیشامل م یفیآمار توص یاز آزمون ها

        دو  یت یلیآمار تحل یو آزمون ها یو درصد فراوان یفراوان

 یدار یدر سطح معن یخط ونیمستقل و رگرس ینمونه ا

 نبه شرکت کنندگا قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 05/0

اسم آنان آورده  قیقسمت تحق چیداده شد که در ه نانیاطم

آنان  تیو با رضا یاریشود و شرکت در طرح کامال اخت ینم

با کد اخالق شماره  قیتحق نی. اشودیانجام م

IR.KMU.REC.1395.719 .ثبت شده است                       

)درصد  307 یمطالعه که رو نیحاصل از ا جینتا یافته ها:

: اشدبیم ری( دانشجو انجام شد به شرح ز%81.6 ییپاسخگو

( دختر بودند. مدت %0/57) نفر 175( پسر و %0/43) نفر132

از  شی( افراد ب%2/90) نفر 277در  وتریبا کامپ ییزمان آشنا

 نفر 216در  وتریاز کامپ یاستفاده هفتگ زانیسال بود. م 3

 یسخت افزار تیفیک ساعت در هفته بود و 3از  شی( ب4/70%)

بودند.  ردهک یابیمتوسط ارز (%8/37) نفر 116دانشکده را 

را  کیالکترون یریگادی ( تا کنون تجربه%4/82) نفر 253

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

             ه را در محیطهای خارج از آموزش مجازی دانشگا

در  انیدانشجو تجربه زانینمره م نیانگیم .نداشتند دانشکده

                            کدام تجربه استفاده از مرورگرهای  استفاده از هر

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

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

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

                               (.1 شماره نمودار) بود( 76/1±42/1) وب

 طهحی و 59/36±49/14نمره نگرش  اریو انحراف مع نیانگیم

 یریادگی یطهحی و 92/15±33/7مستقل  یریادگی  ی
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 تهدای و 94/5±74/3 ای رسانه چند آموزش و 3.54±5.94

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

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

 (.2)نمودار شماره  دداشتن

 میانگین نمره افراد بر حسب میزان آشنایی 1:نمودار شماره

 

 

  توزیع فراوانی برحسب نوع نگرش: 2 نمودار شماره
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آن بر اساس  یها طهینگرش و ح با یکیآموزش الکترون یو تجربه  VPNداشتن  جنس, یرهایمتغ نیارتباط ب :1جدول شماره 

 ANOVAآزمون 

 میانگین متغیر
انحراف  

 معیار
 سطح معنی داری

 نگرش

 جنس
 14.66 37.50 پسر

0.337 
 14.43 35.76 دختر

 VPNداشتن 
 14.43 36.18 بلی

0.165 
 15.04 40.50 خیر

 تجربه ی آموزش الکترونیکی
 12.17 37.06 بلی

0.816 
 14.92 36.50 خیر

حیطه یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط 

 مستقل  یادگیری

 جنس
 7.54 16.30 پسر

0.435 
 7.20 15.61 دختر

 VPNداشتن 
 7.31 15.65 بلی

0.052* 
 7.25 18.57 خیر

 تجربه ی آموزش الکترونیکی
 5.94 15.44 بلی

0.564 
 7.59 16.02 خیر

گیری الکترونیکی به عنوان محیط حیطه یاد 

 یادگیری

 جنس
 3.40 7.32 پسر

0.945 
 3.60 7.30 دختر

 VPNداشتن 
 3.50 7.24 بلی

0.217 
 3.84 8.10 خیر

 تجربه ی آموزش الکترونیکی
 3.66 7.46 بلی

0.776 
 3.52 7.30 خیر

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط 

 آموزش چند رسانه ای

 جنس
 4.16 6.39 پسر

0.065* 
 3.35 5.56 دختر

 VPNداشتن 
 3.72 5.83 بلی

0.165 
 3.88 6.81 خیر

 تجربه ی آموزش الکترونیکی
 3.80 6.92 بلی

0.036* 
 3.70 5.73 خیر

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط 

 آموزش مبتنی بر  هدایت آموزش  دهندگان

 جنس
 3.70 7.91 پسر

0.674 
 4.00 8.10 دختر

 VPNداشتن 
 3.91 7.96 بلی

0.437 
 3.60 8.53 خیر

 تجربه ی آموزش الکترونیکی
 4.11 8.21 بلی

0.716 
 3.83 7.99 خیر
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 یخط ونیآن بر اساس آزمون رگرس یها طهیبا نگرش و ح کیدموگراف یرهایمتغ نیارتباط ب:  2جدول 

 سطح معنی داری B t متغیر

 0.046 2.008 1.133 ورودسال  نگرش

 0.000 2.713 10.554 آشنایی با کامپیوتر

 0.021 2.326 4.196 استفاده از اینترنت

 0.043 -2.039 -2.236 کیفیت سخت افزاری

حیطه یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط 

 مستقل  یادگیری

 VPN 2.598- 1.672- 0.096داشتن 

 0.001 -3.462 -4.426 آشنایی با کامپیوتر

 0.039 2.073 1.857 استفاده از اینترنت

 0.001 -3.227 -1.748 کیفیت سخت افزاری

حیطه یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط  

 یادگیری

 0.001 -3.322 -1.905 آشنایی با کامپیوتر

 0.086 -1.724 -0.453 کیفیت سخت افزاری

آموزش یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط 

 چند رسانه ای

 0.037 -2.095 -0.909 جنس

 0.001 -3.314 -1.917 آشنایی با کامپیوتر

یاد گیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش 

 مبتنی بر  هدایت آموزش  دهندگان

 

 0.017 2.405 0.338 سال ورود

 0.021 -2.321 -1.569 اشنایی با کامپیوتر

 0.014 2.467 1.135 استفاده از اینترنت

 باشد.   یدرصد م 0.05کمتر از  یدار یجداول سطح معن ی*در تمام     

 

به  یکیالکترون یریادگی طهیح نیب یدار یمعن یتفاوت آمار

مشاهده  VPN و داشتن یریادگی مستقل طیعنوان مح

 شتریرا ب یدار یکه سطح معن یدر صورت.  (P=0.052)شد

 یریگادی ی طهیدر ح یدار یپسران بطور معن میریدرنظر بگ

 ینمره  یرسانه اآموزش چند طیبه عنوان مح یکیالکترون

 یریگادی نیب  (P=0.065)کسب کرده بودند یشتریب

 با سابقه یاآموزش چند رسانه طیبه عنوان مح یکیالکترون

 مشاهده شد دار یارتباط معن یکیتجربه آموزش الکترون ی

(P=0.036 )( 1شمارهجدول.) یآزمون آمارANOVA  نیب 

  انیآن با سال ورود دانشجو یها طهینگرش  و ح ینمره 

مدت زمان  یرهایمتغ نیدار نشان نداد. ب یمعن یتفاوت آمار

 تیفیساعات استفاده در هفته و ک زانیوم وتریبا کامپ ییآشنا

 نینگرش و همچن یکل یدانشکده با نمره  یسخت افزار

 .دار مشاهده نشد یمعن یمختلف  آن تفاوت آمار یها  طهیح

 ینمره  نیب BACKWARDبه روش  ونیرگرس آزمون

 ترویبا کامپ ییمدت زمان آشنا یینگرش با سال ورود, آشنا

 یارتباط امار یسخت افزار تیفیو ک نترنتیو استفاده از ا

 (.2)جدول شماره  نشان داد

در اجتماع داشته و تحول  یادیز ریتاث نترنتیامروزه ا حث:ب

 کیاز  شتریکرده است. وب ب جادیا 21را در قرن  یدیجد

 یاطالعات و ارتباطات اجتماع یجستجو یساده یلهیوس

و مشارکت  دیاست که اجازه تول یابزار آموزش کیاست. وب 
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 یاطالعات, تکنولوژ ریاخ ی. در سالهادهدیاطالعات را م

 ستمیرا در س ینقش بزرگ یکیموزش الکترونآو  اطارتب

 آموزش (.15) در سطوح باالتر بدست آورده است یآموزش

در سطوح مختلف  یریادگی یاز پروسه یبخش یکیالکترون

 یتا سطوح باالتر بوده به سطوح تخصص هیاول یریادگیاز 

افراد  %90.2حاضر  قی(. در تحق16است ) افتهیگسترش  زین

 یم استفاده وتریو کامپ نترنتیاز سه سال است که از ا شیب

 ینترنت برایساعت در هفته از ا 7از  شیافراد ب  %70.4 کنند.

پاک  قیتحق جینتا .کردندیم استفاده یموضوعات درس

 انیدانشجو %98.2نشان داد که  زین (17سرشت و همکاران )

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

از اینترنت جهت کار یا  ساعت در هفته 7از  شیب انیدانشجو

 حاضر یکنند, که با مطالعهاهداف آموزشی استفاده می

مربوط به نگرش  یفیتوص آمار ی سهیمقا مطابقت دارد.

به مفهوم  7به مفهوم بدون تجربه تا  1 اسیاز مق انیدانشجو

نشان داد که در تجربه  یتقو دیس یبا  مطالعه یتجربه عال

دانشکده  انیوب دانشجو یاستفاده از مرورگرها

تند. داش شتریب یتجربه یعنی شتریب ینمره یدندانپزشک

فاده از , استکمتر کیالکترون تپس ی تجربه نمره در  نیانگیم

 .کمتر بوده است زیوب ن یسینونرم افزار ورد کمتر و برنامه

 دیس قیدانست که تحق علت نیا توان به یتفاوت را م نیعلت ا

واحد آموزش  یکه دارا ییدانشگاهها انیدر دانشجو ینقو

 انیدانشجو نیا عتایبوده اند, انجام شده است و طب یمجاز

 در(. 14) آشناتر بوده اند یآموزش مجاز یها طیبا مح

دانشکده را  یسخت افزار تیفیافراد ک %21.8 یپژوهش کنون

ژاد ن فیلط یکرده بودند. که بهتر ازمطالعه یابیارز فیضع

دانشگاه  انیاز دانشجو یمیاز ن شیو همکاران که ب یرودسر

 یسخت افزار تیفیمشهد معتقد بودند که ک یعلوم پزشک

 .بود د,باش ینم یآنها کاف لیموجود در دانشکده محل تحص

ژاد ن فیلط یباشد که در مطالعه نیتواند در ا یعلت تفاوت م

  یدر تمام یسخت افزار تیفیو همکاران ک یرودسر

 نیمطالعه ب نی(. در ا18شده بود ) یدانشکده ها بررس

دانشکده با نگرش  یسخت افزار تیفیاز ک تیرضا

مشاهده شد.  یدار یو معن میارتباط مستق انیدانشجو

را  یدار یکشاورز و همکاران تفاوت معن  عهمطال یجهینت

در  یلیتحص شرفتیرا با پ لیدر وجود امکانات و وسا

اصفهان گزارش کردند  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 یمناسب سخت افزار تیفیتوان از کیم نیبنابرا (.19)

که امکان  ییبخش ها در یکیدانشکده جهت آموزش الکترون

بهبود امر  یرا دارند, برا یکیرونآموزش به صورت الکت

 یدار یمعن یهمبستگ یکنون قیدر تحق جست. آموزش بهره

به عنوان محیط  یکیالکترون یریادگینگرش و عوامل  نیب

یادگیری استقالل, یادگیری الکترونیکی به عنوان شکلی از 

آموزش چندرسانه ای و یادگیری الکترونیکی به عنوان 

استادان مشاهده شد.  اهنماییمحیط یادگیری مبتنی بر ر

اگر قصد ایجاد  (.14مطابقت دارد ) یتقو یبا مطالعه  جینتا

اشته باشد, توجه به این محیط یادگیری الکترونیکی وجود د

 نیتواند موجب اثربخشی محیط یادگیری شود. در اعوامل می

 انیبا نگرش دانشجو نترنتیساعات استفاده از ا نیب قیتحق

تواند  یموضوع م نیعلت ا نشد. مشاهده یدار یرابطه معن

از جمله فرهنگ  یگریباشد که نگرش افراد به عوامل د نیدر ا

 نیارتباط دارد. در ا زین یساختار نظام آموزش ,یاجتماع

نمره نگرش  نیانگیدختران و پسران از نظر م نیپژوهش ب

 یبا مطالعه جینتا دار مشاهده نشد. یمعن یتفاوت آمار

Rhema  انجام شد و ییایبیل انیدانشجو یرو که و همکار 

Hussain و انجام شد یپاکستان انیدانشجو یکه رو 

و همکاران که  یو همکاران و اخوت یرودسر فیلط یمطالعه

و  دار مشاهده نکرد یمعن یجنس و نگرش ارتباط آمار نیب

نگرش  Sebnmen ی(. در مطالعه18-22) مطابقت دارد

دار نبوده  یاختالف معن نیا, ودب شتریدختر ب انیدانشجو

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

 ینسبت به همکالس ها یشتریدختر نگرش ب انیدانشجو
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همکاران   و Chen که یحال (. در24پسر خود داشته اند )

 یمثل جنس و مهارت ها یشخص یها یژگیمعتقدند که و

عامل  یوتریکامپ یتجربه و مهارتها .ستندین یکاف وتریکامپ

آموزش  یدرباره انیدانشجو شنگر یرو ریتاث یهیاول

 یرهایمتغ نیحاضر ب یدر مطالعه (.25است ) یکیالکترون

 نگرش یو سال ورود با نمره وتریبا کامپ ییمدت زمان آشنا

 یبا مطالعه  جینتا دار مشاهده نشد. یمعن یارتباط آمار

 نیا یها افتهی (.18) نژاد و همکاران مطابقت دارد فیلط

افراد نسبت به آموزش  %69.4 گرشمطالعه نشان داد که ن

 تایج مطالعه پاک سرشت و همکارانن مثبت بود. یکیالکترون

نگرش افراد مورد مطالعه آنها در مورد آموزش  نشان داد که

 یپزشک انینگرش دانشجو (.17مثبت بود ) یکیالکترون

و همکاران نسبت به آموزش  یاخوت یکرمان  در مطالعه

 انو همکار Zabadi(. 22) باال گزارش شده است کیالکترون

در  یکیمورد آموزش الکترون در ینشان دادند که نگرش مثبت

با  زیمطالعات ن ریسا (.26در جده وجود دارد ) انیدانشجو

جهت فراهم  (.13,28) مطالعه مطابقت دارد نیا یهاافتهی

ایجاد, توسعه و استفاده بهینه از  نمودن بستر مناسب برای

 سطح آموزش الکترونیکی, ضرورت تالش در جهت باالبردن

دانش دانشجویان و فرهنگ سازی در این زمینه بر اساس 

از آموزش  نیازها و خواسته های آنان احساس میگردد.

آموزش   در  یابزار کمک کیبه عنوان  یکیالکترون

آموزش  یساز ادهیپ یبرا توان بهره جست.یم یدندانپزشک

 یها ساختریاز جمله ز ییها رساختیز به یکیالکترون

مثبت در  نشیب جادیو ا یشامل آشناساز یرهنگف

از جمله  یفن اور یها ساختریو ز دیو اسات انیدانشجو

 است. ازین ستمیس یریباند مناسب و انعطاف پذ یپهنا

 مطالعه نشان داد که نگرش نیحاصل از ا جینتا یجه گیری:نت

نسبت به  یدانشکده دندانپزشک انیحدود دو سوم دانشجو

 ریبا بهبود ز نیبنابرا باشد. یمثبت م یکیآموزش الکترون

در دانشکده  کیتوان از آموزش الکترون یساخت ها م

 آموزش بهره جست. تیفیک شیجهت افزا یدندانپزشک

 :شنهاداتیپ

گرش ن نییمنظور  تع بهیگرید یشود مطالعه  یم شنهادیپ. 1

در  کیبا تمرکز برا آموزش الکترون یدندانپزشک انیدانشجو

                                            .متفاوت آموزش انجام شود یبخش ها

از جمله   ازیمورد ن یساخت ها ریشود ز یم شنهادیپ. 2

 نیباند مناسب همچن یپرسرعت و پهنا نترنتیبه ا یدسترس

 د.ابیبهبود  یامکانات سخت افزار

  قیمناسب به منظور تشو یراهکارها شود یم شنهادیپ. 3

 آموزش انیتوسط متول یکیآموزش الکترون یبرا دیاسات

در نظر گرفته شود. یدندانپزشک
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