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

 

68 

نسبت به  زیتبر یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتیه یو نگرش اعضا یآگاه زانیم یبررس

 یقیتحق                                                                                   1395وب در سال  قیازطرآموزش 

                                                                                                                                    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 یدانشکده دندانپزشک 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 یقطعي، از همه مطالعه م

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 0.05از 

نسبت به آموزش  زيتبر یدانشکده دندانپزشک یعلم ئتيه یعضاا یآگاه:  :ها افتهی

  یدرصد آگاه 01/13باال،   یدرصد آگاه 86/38صورت است:  نيوب بد قيازطر

دانشکده  یعلم ئتيه یمتوسط. نگرش اعضا یدرصد آگاه 13/48و نييپا

 ددرص 7/18گونه است که   نيوب بد قينسبت به آموزش از طر زيتبر یدندانپزشک

 1/4درصد مخالف و  8/15درصد ممتنع،  6/16درصد موافق،  44موافق،  کامال

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 یر کلبه طو :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
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گسترش روز افزون دسترسي به سخت افزارها و  مقدمه:

بخصوص  کي،ینرم افزارهاي مناسب براي آموزش الکترون

فق جديدي را پیش روي توسعه شبکه جهان گستر وب، ا

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) جود استابزارها در آموزش دندانپزشکي مو

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
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