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Background: There is little information on web based teaching 

tools in dentistry education and the effectiveness of these new 

methods and technologies in teaching and research, is being 

discussed. This study was thus designed to determine the 

knowledge and attitudes of faculty members of Tabriz Dental 

School towards e-learning. 

Materials and methods: This is a descriptive cross-sectional 

study and the study tool was a questionnaire. The validity of this 

questionnaire was examined by specialists in this field. The 

Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of 

the questions. In this descriptive cross-sectional study, all faculty 

members of the Dentistry Faculty at Tabriz University of Medical 

Sciences were asked to complete a questionnaire. The data were 

analyzed using SPSS 21 and a p value of less than 0.05 was 

considered significant. 

Results: The knowledge of faculty members in Tabriz Dental 

School about e-learning was as follows: 38.86% was high, 48.13% 

moderate and 13.01% low. The attitude of faculty members in 

Tabriz Dental School about e-learning was as follows: 18.7% 

completely agreed, 44.0% agreed, 16.6% had no idea, 15.8% 

disagreed, and 1.4% completely disagreed. there was no significant 

difference between groups by gender, educational group and 

academic level. (p&GT; 0.05). 

Conclusion: In general, the knowledge of faculty members of 

Tabriz Dental School toward wed- based teaching was low. 

However, their attitude toward that was positive. 

Keywords: The knowledge of faculty members, the attitude of 

faculty members, wed- based teaching 
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نسبت به  زیتبر یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتیه یو نگرش اعضا یآگاه زانیم یبررس

 یقیتحق                                                                                   5931وب در سال  قیآموزش ازطر

                                                                                                                                    چکیده
 

اطالعات كمي در مورد نحوة استفاده از وب در آموزش دندانپزشكي  و هدف: نهیزم

وجود داشته و ميزان مؤثربودن چنين روشها و تكنولوژي هاي جديدي در تدريس و 

 یحاضر با هدف تعيين آگاه یرو مطالعه  نيمورد بحث و گفتگو است. از ا قيتحق

 قيآموزش ازطر هنسبت ب زيتبر یدندانپزشک دانشکده یعلم ئتيه یو نگرش اعضا

 .ديگرد یوب طراح

مقطعي و ابزار مطالعه استفاده از  -نوع مطالعه توصيفي ها: و روش مواد

شده و براي  دييحوزه تا نيپرسشنامه توسط متخصصان ا يیباشد. روا یپرسشنامه م

. در اين ديدروني سواالت از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرد ييارزيابي پايا

علوم  شگاهاعضاي هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي دان یمطالعه مقطعي، از همه 

بدست آمده به  یپرسشنامه تكميل کنند. سپس، داده ها ،درخواست شد زيپزشكي تبر

کمتر  P-valueمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSS 21وسيلة نرم افزار آماري 

 .ديمعني دار تلقي گرد 0.0.از 

نسبت به آموزش  زيتبر یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتيه یاعضا یآگاه:  :ها فتهای

  یدرصد آگاه 0/08.باال،   یدرصد آگاه 68/86صورت است:  نيوب بد قيازطر

دانشکده  یعلم ئتيه یمتوسط. نگرش اعضا یدرصد آگاه 08/86و نييپا

 ددرص 7/06  گونه است که نيوب بد قينسبت به آموزش از طر زيتبر یدندانپزشک

 0/8درصد مخالف و  6/00درصد ممتنع،  8/08درصد موافق،  88کامال موافق، 

وب  قيو نگرش استادان در مورد آموزش از طر یدرصد کامال مخالف هستند. آگاه

 ینداشته و اختالف معنادار یآنها بستگ یعلم یو مرتبه  یگروه آموزش ت،يبه جنس

 (. (LT & P;0.05دنش دهيآن ها د نيب

 زيتبر یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتيه یاعضا یآگاه یبه طور کل :یریگ جهینت

مقوله مثبت  نينگرش آن ها نسبت به ا یوب کم بوده ول قينسبت به آموزش از طر

 باشد. یم

آموزش از  ،یعلم ئتيه ینگرش اعضا ،یعلم ئتيه یاعضا یآگاه :یدیکل کلمات

 وب. قيطر

 

 1عرفانپرست الیل

 *2یسهراب نیآذ

   3زادهیعل یمهست

 4یانیدر سانیآ

  

 یبخش دندانپزشک اریدانش. 1 

 ز،یتبر یکودکان، دانشگاه علوم پزشک

 رانیا ز،یتبر

 یبخش دندانپزشک اریاستاد. 2

 ز،یتبر یکودکان، دانشگاه علوم پزشک

 .رانیا ز،یتبر

 ،یاجتماع یاستاد بخش پزشک .3

 ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

 رانیا

 انپزشکدند. 4
 

 یسهراب نیآذ نویسنده مسئول:

 
azin.sohrabi@gmail.com 

  
 8/2/97 تاریخ دریافت:

 3/6/97تاریخ پذیرش: 

 

گسترش روز افزون دسترسي به سخت افزارها و  مقدمه:

بخصوص  کي،ینرم افزارهاي مناسب براي آموزش الکترون

ه جهان گستر وب، افق جديدي را پیش روي توسعه شبک

موسسات آموزشي نهاده است. به نظر میرسد استفاده از 

اين امکانات براي آموزش، به تحقق برخي از آرمانهايي که 

آموزش از آن نام برده میشود،  تیفیبه عنوان مالکهاي ک

 نيکمک کند؛ اما اطالعات کمي در مورد نحوة استفاده از ا

(. البته 1) وزش دندانپزشکي موجود استابزارها در آم

بودن چنین روشها و تکنولوژي هاي جديدي  میزان مؤثر

از جمله وب مورد بحث و گفتگو است  قیدر تدريس و تحق

چنداني به استفاده از  ايلو به همین دلیل دانشگاهیان تم

                    (. 2) روش هاي جديد از خود نشان نمي دهند

mailto:azin.sohrabi@gmail.com
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اخیر مقاالت متعددي دربارة رشد، توسعه و در سال هاي 

يا   (Online)مطالب علمي  به صورت برخط جايگزيني 

ساير منابع وابسته به شبکه جهاني در دانشگاه ها گزارش 

(. آموزش از طريق وب داراي امتیازات 4،3) شده اند

است از جمله: پشتیباني تعداد زياد دانشجو،  زیفراواني ن

رس به زمان خاص، عدم دخالت عدم وابستگي کالس د

محدوديت هاي جغرافیايي، فیزيکي و اجتماعي و عرضه 

فرصت هاي آموزشي به صورت همگاني. در آموزش 

پزشکي، آموزش از طريق وب داراي امتیازات زيادي از 

طراحي بیماران مجازي، چند  وجمله، امکان شبیه سازي 

 بعدي کردن تصاوير و بزرگ نمايي آنها، جذاب بودن

(.                   5ست )ط آموزشي و امکان جراحي مجازي امحی

    تحقیقي در فرانسه نشان داد که امروزه اکثر  نتايج

دانشکده هاي پزشکي از شبکه هاي کامپیوتري براي 

آموزش دانشجويان استفاده مي کنند، به نحوي که اين 

شیوة آموزشي به عنوان بخش اساسي يادگیري و محیط 

و همکاران،  ذوالفقاري(. 4) مطرح شده است آموزشي

پژوهشي تحت عنوان نگرش اعضاي هیأت علمي دانشکده 

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران به تدريس 

 نياز طريق نظام يادگیري الکترونیکي انجام دادند و به ا

که با توجه به نگرش مثبت اعضاي هیأت  دندیرس جهینت

زمینه  کترونیکي،ريق نظام يادگیري العلمي به تدريس از ط

جهت طراحي و حرکت به سمت اجراي نظام يادگیري 

الکترونیکي در آموزشهاي رسمي دانشکده پرستاري و 

و همکاران در  انیرچيحر مطالعه(. 6) مامايي آماده است

بر وب بیانگر  يدر مورد آموزش مبتن دیمورد نگرش اسات

اعضاي هیأت علمي آن  است که دانش، نگرش و عملکرد 

باالتر از حد متوسط است؛ اما با افزايش مدرك تحصیلي، 

آگاهي، نگرش و عملکرد اعضا نیز ارتقا يافته، میزان آگاهي 

و عملکرد با افزايش سابقه ي کار، افزايش مي يابد و 

(.          7) همچنین نگرش مردان بهتر از زنان بوده است

فناوري اطالعات بر تاثیر  يو همکاران در بررس يعباد

 يروشهاي يادگیري سنتي نشان دادند که با تبديل روش ها

به روشهاي يادگیري دانشجومحور مبتني بر استفاده  يسنت

دانشجويان و  شتریب ياز فناوري اطالعات باعث رضايتمند

 يادگیري با کمک رايانه  البته(. 8) شود ياساتید م

جمله اين که  محدوديت هاي خاص خود را نیز داراست، از

شايد نتواند جانشین مناسبي براي معلم، تعامالت انساني و 

عاطفي و همچنین ارتباط چهره به چهره در کالس درس 

(. از ديگر محدوديت هاي استفاده از رايانه در 9) شود

عدم درك مناسب از  ،محیط هاي آموزش عالي در ايران

فضاهاي مجازي آموزشي و نبودن زير ساخت هاي 

انتقال و دريافت ب مخابراتي و پهناي باند کافي براي مناس

در مقاله خود، به اين  عيیچنانچه من. اطالعات مي باشد

مطلب اذعان داشته که نظام عرضه و تقاضا ي آموزش 

با  وعالي هنوز درك دقیقي از فضاهاي مجازي نداشته 

قابلیت ها و کارکردها ي آن به خوبي آشنا نیست و هنوز 

ايه اي فن آوري اطالعات را به خوبي نمي مهارتهاي پ

(. در اين نظام، موفقیت يادگیرنده به مهارت 11) شناسد

 تکنیکي و فني او در کاربرد رايانه و شبکه وابسته است

(. همچنین بررسي میزان زياد پیغام هاي رسیده و 11)

ه  مهارت هاي جواب ها زمانبر بوده و نیاز ب لارسا

نظر از معايب و  صرف(. 12د )مديريت اطالعات دار

محاسن استفاده از شبکه جهاني و وب در تدريس 

دندانپزشکي آنچه قطعاً براي ما مشخص مي باشد و با 

     ارائه اين مقاالت تأيیدي دوباره بر صحت آن گذارده 

مي شود، اين است که سرعت ورود اطالعات به شبکة 

رو به  جهاني در دانشگاه هاي معتبر دندانپزشکي آنچنان

است که جهت پیشرفت همزمان و هم سطح و همگام  يادازد

المللي، ايجاد تغییرات  نیبا مراکز معتبر دندانپزشکي ب

اساسي در نحوة آموزش و تدريس دروس دندانپزشکي 

توسط اساتید ايراني در شبکه جهاني ضرورت پیدا مي کند. 



و همکاران   لیال عرفانپرست، یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتیه یو نگرش اعضا یآگاه زانیم یبررس   

 

70 

حاضر با هدف تعیین  يبا توجه به مطالب ذکرشده مطالعه 

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا شو نگر يگاهآ

         .ديگرد يوب طراح قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

 مقطعي حاضر، از  -در مطالعه توصیفي :بررسیروش 

اعضاي هیئت علمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه  يهمه 

مطالعه  ي، درخواست شد پرسشنامه هازيعلوم پزشکي تبر

سوال در  15شامل  ک،یاطالعات دموگرافرا که عالوه بر 

 لیسوال در مورد نگرش  بود را تکم 31و  يمورد آگاه

مورد اسمي يا ترتیبي  سب. مقیاس پرسش ها بر حندينما

در نظر گرفته شد. پرسشنامه ها بدون ذکر نام بوده و 

نبودند از مطالعه  قیبه مشارکت در تحق ليکه ما يدیاسات

 ييتوسط مسئول اجرا يهآگا پرسشنامه .خارج شدند

شد و  يطراح زيتبر يدانشگاه علوم پزشک يآموزش پزشک

متخصص  دیپرسشنامه توسط چهار نفر از اسات ييروا

و کارشناسان  دیکودکان و شش نفر از اسات يدندانپزشک

 ييايپا يابيارز يشده و برا ديیتأ يگروه آموزش پزشک

. ديرداستفاده گ اخکرونب يآلفا بيسؤاالت از ضر يدرون

از  يپرسشنامه نگرش از مقاله ا (.87/1کورنباخ=  ي)آلفا

                       (، 6) ديتهران انتخاب گرد يدانشگاه علوم پزشک

حوزه  نيتوسط متخصصان ا زیپرسشنامه ن نيا ييروا

 ديیسوال  تا 31 ،شده يسوال طراح 37از مجموع  يبررس

از ضريب  دروني سواالت يشده و براي ارزيابي پاياي

                  (. 84/1کورنباخ=  ي)آلفا ديآلفاي کرونباخ استفاده گرد

بدست آمده به وسیلة نرم افزار آماري  يسپس، داده ها

SPSS 21 یل قرار گرفت.مورد تجزيه و تحل                    

و  chi-squareبراي مقايسه داده هاي کیفي از آزمون 

-Mannه اي از آزمون براي مقايسه داده هاي رتب

whitney  .استفاده شدP-value  معني دار  1015  ازکمتر

 .ديتلقي گرد

دانشکده  يعلم ئتینفر عضو ه 115از  یافته ها:

کردند و  لینفر  پرسشنامه را تکم 115 ز،يتبر يدندانپزشک

 44مرد و  نفر( 71) درصد 66تعداد شرکت کننده  نياز ا

 درصد 8/4تعداد افراد  نيا نفر( خانم بودند. از 45) درصد

 درصد21 ار،ينفر( استاد 73درصد ) 5/71 ،ينفر( مرب 3)

                .نفر( استاد بودند 6) درصد 7/5و  ارینفر( دانش21)

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه نییتع -1

 :وب قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

 11/14اند، درصد به سواالت پاسخ درست داده  48/86

درصد به سواالت پاسخ  14/38و درصد پاسخ نادرست 

          .(يعدم آگاه %13/61و  يآگاه يدارا %86/48) نداده اند

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه نییتع 1-1

 :تیوب بر حسب جنس  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

االت پاسخ درصد از سو 2/46به  نیانگیآقا به طور م دیاسات

به  نیانگیخانم به طور م داساتی مقابل در اند، درست داده

                     . اند درصد از سواالت پاسخ درست داده 2/33

اختالف از لحاظ  نينشان داد که ا يتنيآزمون من و جنتاي

استادان در مورد آموزش  يدار نبوده و آگاه يمعن يآمار

                          .(P=0.074)ندارد يگآنها بست تیوب به جنس قياز طر

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه نییتع  2-1

   يوب بر حسب گروه ها قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

 :يآموزش

استادان در  ينشان داد که آگاه سیکروسکال وال آزمون

و  يبا گروه آموزش يوب ارتباط قيمورد آموزش از طر

(P=0.077) (P=0.062)ندارد.  يبستگ آنها يممرتبه عل
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 يوب بر حسب گروه آموزش قينسبت به آموزش ازطر زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه :5 نمودار

 يوب برحسب مرتبه علم قينسبت به آموزش ازطر زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه:  2 نمودار

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضا يآگاه نییعت 4-1

ي وب بر حسب مرتبه علم  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

استادان در  ينشان داد که آگاه سیکروسکال وال آزمون

آنها  يبا مرتبه علم يوب ارتباط قيمورد آموزش از طر

 (.P=0.077ندارد. )

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضاتعیین  -

: 1493-95ب در سال و  قينسبت به آموزش ازطر زيبرت

 زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضانگرش 

بدين صورت بود که در  وب قينسبت به آموزش ازطر

درصد موافق،  33درصد از گزينه ها کامال موافق،  7/18
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درصد  1/3درصد مخالف و  8/15درصد ممتنع،  6/16

د از سواالت بدون پاسخ درص 8/1کامال مخالف بوده و 

 بودند.

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضاتعیین  2-1

         بر حسب جنسیت: وب  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

درصد از آنها  3/36درصد از استادان مرد کامال موافق،  18

 4/3درصد مخالف و  8/14درصد بدون نظر،  3/16موافق، 

بودند. در  وب قيموزش ازطرآدرصد کامال مخالف با 

 2/49درصد از استادان خانم کامال موافق،  2/21مقابل 

درصد  8/19درصد بدون نظر،  17درصد از آن ها موافق، 

                        آموزشدرصد کامال مخالف با  8/4مخالف و 

                         بودند. نتايج آزمون من ويتني نشان وب قيازطر

ري معني دار نیست و که اين اختالف از لحاظ آماداد 

در مورد آموزش از طريق وب به جنسیت  نگرش استادان

 (P=0.602) آنها بستگي ندارد.

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضاتعیین  2-2

بر حسب گروه هاي  وب قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

گروه پروتز  بیشترين درصد راي کامال موافق در آموزشي:

گروه پريو  و بیشترين راي موافق در درصد2/26اندو با  و

در گروه  ،6/54درصد، سپس در گروه جراحي با 4/65با 

درصد بیشترين راي بدون نظر،  2/29جامعه نگر با 

 21تشخیص با  هاي پروتز وبیشترين راي مخالف در گروه

درصد و بیشتر راي کامال مخالف در گروه جامعه نگر با 

 باشد. یدرصد م 6/9

براي بررسي معني دار بودن آرا بر حسب گروه هاي 

شد             آموزشي از آزمون کروسکال والیس استفاده 

                       نیب يتفاوت خاص جيکه با توجه به نتا، (1)جدول 

(  بجز در آرا بدون نظر که P>0.05) گروه ها وجود ندارد

 (.P<0.05) دار است ياختالف معن

 يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضا نییتع 2-4

 :يوب بر حسب مرتبه علم  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر

 4/56کامال موافق،  يدرصد از استادان با رتبه استاد 15

درصد  4/8درصد بدون نظر،  4/14درصد از آن ها موافق، 

تادان درصد از اس 2/21درصد کامال مخالف،  4/4مخالف و 

درصد از آن ها  5/35کامال موافق،  ياریبا رتبه دانش

  5/5درصد مخالف و  3/13درصد بدون نظر،  3/19موافق، 

درصد از استادان با رتبه  2/18درصد کامال مخالف، 

                   درصد از آن ها موافق، 6/36کامال موافق،  ارياستاد

درصد  9/4 درصد مخالف و 8/16درصد بدون نظر،   3/18

                              يدرصد از استادان با رتبه مرب 21کامال مخالف و 

درصد  9/6درصد از آن ها موافق،  6/55کامال موافق، 

                      درصد  9/1و  لفدرصد مخا 6/15بدون نظر، 

                           وب هستند. قيکامال مخالف با آموزش از طر

                                 دار بودن آرا بر حسب يمعن يبررس يبرا

              استفاده شد  سیگروه ها از آزمون کروسکال وال

                                  اختالف  جي(، که با توجه به نتا2)جدول 

(P>0.05) گروه ها وجود ندارد نیب يمعنا دار

 يوب بر حسب گروه ها قينسبت به آموزش ازطر زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ياعضانگرش  نییتع :5جدول

 يآموزش

  کامالموافق موافق بدون نظر مخالف کامال مخالف

756/0 020/0 000/0 050/0 055/0 P-value 

 



 17-71 :1شماره  14: دوره 1331تان زمسو  پاییزجله دندانپزشکی کودکان ایران/ م

 
 

73 

 يآموزش يحسب گروه ها وب بر  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضا :9نمودار
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 يوب بر حسب مرتبه علم  قينسبت به آموزش ازطر زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضا نییتع :2جدول

  کامالموافق موافق بدون نظر مخالف کامال مخالف

282/0 085/0 000/0 208/0 502/0 P-value 

 

 یحاضر که به بررس یدر مطالعه  :یریگ جهینتبحث و 

 یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتیه یو نگرش اعضا یآگاه

وب پرداخته شد مشاهده   قینسبت به آموزش ازطر زیتبر

  قینسبت به آموزش ازطر یعلم ئتیه یشد که نگرش اعضا

وجود درصد افراد کامال موافق کم  نیبا ا یوب مثبت است ول

توان گفت که با  یم هم یهگا%(. در مورد آ7/18باشد) یم

 ئتیه یاعضا نیشاخص در ب نیداده ها، ا زیتوجه به آنال

فقط  رایباشد ز یوب کم م قیدر مورد آموزش از طر یعلم

 شیبوده و ب حیداده شده سواالت صح ی% از پاسخها86/38

% سواالت بدون پاسخ ماندند؛ الزم به ذکر است  48از 

 یه کننده یعلل توجتواند از  یم یکاف ینداشتن آگاه

 .باشد دیاسات نینداشتن نگرش  کامال موافق در ب

و  نگرش اعضای هیأت  یخصوص میزان رابطه ی آگاه در

و  تیعلمی با مشخصات دموگرافیک آنان از جمله جنس

نشد. مطالعه  افتی یارتباط معنادار دیاسات یمرتبه علم

رك و همکاران  بیانگر آن بود که با افزایش مد انیرچیحر

نیز  یعلم ئتیه یتحصیلی، آگاهی، نگرش و عملکرد اعضا

میزان آگاهی و عملکرد با افزایش سابقه ی کار،  ،ارتقا یافته

افزایش می یابد و همچنین نگرش مردان بهتر از زنان بوده 

 (. 7است)
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 يسب مرتبه علموب بر ح قيطر نسبت به آموزش از زيتبر يدانشکده دندانپزشک يعلم ئتیه ينگرش اعضا :9نمودار
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از تفاوت در ابزار سنجش  یناش تواندیم جیتفاوت در نتا

مطالعات باشد که در مطالعه ذکر شده دانش  نیا یآگاه

 یابیخودشان ارز دگاهیاز د یدر مورد آموزش مجاز دیاسات

 یاعضا یآگاه زانیکه در مطالعه حاضر م یشده بود در حال

            .دیگرد یابیسوال ارز 11با استفاده از  یمعل ئتیه

( در پژوهشی به منظور بررسی نگرش 13و یمانی ) بهادرانی

و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

پیرامون کاربرد رایانه و اینترنت نشان دادند که اکثریت اعضا 

ل توجهی از نگرشی مثبت به این کاربرد دارند، اما درصد قاب

 شنهادیپ نابراینآنان از دانش و مهارت کافی بی بهره اند. ب

دادند که تدابیری برای ارتقای دانش و عملکرد اعضا در 

 .راستای استفاده ی بهینه از رایانه و اینترنت اتخاذ گردد

نگرش مدیران  یبا بررس زی( ن1) و همکاران یتراب دیرش

نشگاه علوم پزشکی گروه، اعضای هیأت علمی و پزشکان دا

 نینسبت به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت به ا مشهد

که اگرچه در مجموع نگرش مثبت به دوره ها  دندیرس جهینت

وجود دارد ولی با توجه به پا یین بودن میانگین های سه 

 (، مهم ترینیو داروساز یدندانپزشک ،ی)پزشک وهگر

آموزش و اطالع  پیشنهاد، تالش برای بهبود نگرش از طریق

رسانی در مورد فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امکانات 

مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون 

                     .دیگر عوامل مؤثر بر نگرش منابع انسانی می باشد

اساس بررسی نگرش و عملکرد اساتید و دانشجویان  بر

گاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکدة دندانپزشکی دانش

نسبت به کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش دندانپزشکی 

هم مشخص شد که میزان دستیابی به اینترنت هم در میان 

دانشجویان و هم در میان استادان مناسب بوده و در هر دو 

نسبت به کاربرد اینترنت در آموزش  ینیز نگرش مثبت هگرو

وجود نگرش مثبت در اغلب  با. (2) دندانپزشکی داشتند

مطالعات و از جمله مطالعه حاضر، شاید یکی از دالیل عدم 

توفیق اینترنت در زمینه آموزش و مشخصاً آموزش پزشکی 

در اینترنت، جدایی بین فراگیر و معلم یا استاد است، بویژه 
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کسانی که برای این مجاورت نقش و اهمیت قائل هستند، 

ت را نمی پذیرند. به عالوه، آموزش آموزش از طریق اینترن

مهارت های عملی که با تمرین و تجربه حاصل می شود، 

ازطریق اینترنت عملی نیست. این دو مشکل به ویژه در 

آموزش پزشکی باعث انتقاد فراوانی نسبت به آموزش های 

اینترنتی شده است. منتقدان معتقدند روبه رو شدن با بیمار 

با شرایط وی آشنا شدن، رکن  زدیکنو حضور بر بالین و از 

انجام اصلی آموزش است که این کار را با اینترنت نمی توان 

 باید الزاماً …تکنیک های جراحی، تزریقات و  ،به عالوه .داد

 اینترنت، نمایشی و تئوریک های آموزش و گردد تجربه

جبهه مخالف، افراد  در (.1) نماید نمی فراگیران به کمکی

دارند که معتقدند، اینترنت با امکان شبیه دیگری وجود 

سازی بیماری و با اتکا به قابلیت های رایانه ای، در 

، کردن تصاویر و بکارگیری انیمیشینبزرگنمایی، چند بعدی 

بر جذابیت آموزش ها افزوده و ادراك ذهنی را تسریع میکند 

تکنیک های جراحی هم با  شاین گروه معتقدند که آموز

      ئل پیش گفت، اصولی تر از روش های توجه به مسا

مشاهده ای انجام می شود. عالوه بر این، چون جزئیات کامالً 

مشهود است و امکان تکرار برنامه ها و ضبط آن وجود دارد، 

(.                                  1) مراجعه مجدد به آن آسان است

Myres (14) نگرش  هم به این امر اشاره نموده است که

نامناسب اساتید به اینترنت می تواند ناشی از آن باشد که 

آنها مجبورند برای انطباق با وضعیت جدید، آموزش های 

 .زیادی را دریافت کرده و شیوه و سبک خود را تغییر دهند

و یادگیری، منشأ اطالعات، مهارت ها و نگر ش های  آموزش

ای و اینترنتی ما هستند. با دقت در نوع آموزش های رایانه 

درمی یابیم که این نوع آموزش ها، بیشتر مهارتی بوده و 

شامل انواع مهارت های کار با رایانه، کار با نرم افزارهای 

 یبرا نیبرامختلف و نحوه استفاده از اینترنت است؛ بنا

مهارت  دیاطالعات با یفناور یابزارها قیبهنر از طر یریادگی

بر اساس نقش  نیابنابر .شود مربوط به آن هم فراگرفته یها

منابع اطالعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی اعضای 

هیات علمی، الزم است مسوولین با برنامه ریزی مناسب در 

جهت افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش 

مهارتهای جستجوی اطالعات الکترونیکی در کارگاه های 

برای اساتید دانشگاه  راعات آموزشی، مسیردسترسی به اطال

زش به روز دانشجویان هموار نمایند تا از نتایج آن در آمو

و با توجه به نقش بانکهای اطالعاتی  استفاده شود

 الکترونیکی در فرایند آموزش، پیشنهاد می شود اساتید 

دوره های آموزشی الزم را در این خصوص طی کنند و 

    جمله تولید زیی ادانشگاه نسبت به برگزاری دوره ها

نرم افزارهای آموزشی، اقدام کنند. محتوای الکترونیکی و
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