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  چكيده 

دانشجويان فراهم مي كند كه در سريعترين زمـان ممكـن بـه جديـدترين     اساتيد و  استفاده از تكنولوژي اطالعات و اينترنت اين امكان را براي            :مقدمه

باشد چرا كه اينترنت خالء اطالعـات را   اين موضوع به ويژه براي پژوهشگران كشورهاي در حال توسعه سودمند مي. اطالعات علمي دسترسي پيدا كنند

انـشجويان  و ددستياران تخصصي  ، استفاده از تكنولوژي اطالعات و اينترنت در ميان اساتيدو مهارت  هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان     . برطرف مي كند  

  .بوددندانپزشكي مشهد 

دانـشكده  و دانـشجويان      هـا   انجام شد پرسشنامه اي در اختيـار كليـه اسـاتيد، آسيـستان             1387در اين مطالعه توصيفي كه در سال         :هامواد و روش    

  .  قرار گرفت كه حاوي سواالتي در زمينه ميزان مهارت و استفاده از كامپيوتر و اينترنت بود مشهددندانپزشكي

% 3/47. بـود % 33و % 5/53 ،%3/83 و دانـشجويان بـه ترتيـب     هـا  آسيستان ،ميزان دسترسي به كامپيوتر در خانه و دانشگاه در ميان اساتيد           :يافته ها 

  اء اكثـر اعـض   . بـود % 9/61و در ميـان دانـشجويان       % 7/76  هـا   مبتدي هستند اين رقـم در ميـان آسيـستان          ITاساتيد اعالم داشته بودند كه در زمينه        

ي اطالعـات   هـا دانـشجويان بـا بانـك    % 2/41. داشـتند پست الكترونيك   %) 4/74 ( ها و آسيستان %) 2/74(و بيشتر دانشجويان    %) 9/95(هيأت علمي   

  .كمتر بود%) 6/11 ( هاو آسيستان%) 5/13(پزشكي آشنايي نداشتند اين رقم در ميان اساتيد 

  .بوديزان مهارت ميان اساتيد و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي مشهد بيشتر از مطالعات مشابه ميزان دسترسي به كامپيوتر خانگي و م :نتيجه گيري

   . اينترنت، كامپيوتر، تكنولوژي اطالعات، دندانپزشكي: هاي كليديواژه
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Introduction: Use of information technology and internet provides the professors and students with the possibility to access the 

scientific information very quickly. This issue, especially for researchers in developing countries, is useful as internet resolves lack of 

information in these countries. The objective of this study was to investigate skill and use of information technology and internet 

among dental professors and students in Mashhad dental school. 

Materials & Methods: In this descriptive study which was done in 2008, a questionnaire was given to all professors, postgraduate 

and undergraduate students of Mashhad dental school that contained questions in regard to the quantity of skill and use of computer 

and internet. 

Results: The rate of access to computer at home and university among professors, postgraduate and undergraduate students was 

83.3%, 53.5% and 33%, respectively. 47.3% of professors reported that they were beginners in the field of IT. This was 76.7% for 

postgraduate and 61.9% for undergraduate students. The majority of professors (95.9%) and most of undergraduate students (74.2%) 

and postgraduate students (74.4%) had email. 41.2% of undergraduate students were not familiar with medical information banks. 

This was less among professors (13.5%) and postgraduate students (11.6%). 

Conclusion: The rate of access to computer at home and skill rate of professors and students of Mashhad dental school were higher 

than other studies.  
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  مقدمه 

عات و ارتباطات بـه سـرعت در    استفاده از تكنولوژي اطال   

 )1(.آمــوزش پزشــكي و دندانپزشــكي گــسترش يافتــه اســت

 مطالعه و تمرين عملـي در       ،گسترش سريع كامپيوتر و اينترنت    

 انجمن بين المللـي     )2(.مورد دندانپزشكي را متحول كرده است     

توصيه كـرده اسـت كـه صـاحبان مـشاغل            اطالعات پزشكي 

مينه تكنولوژي ارتباطات   پزشكي دانش و مهارت خود را در ز       

  )3(.و اطالعات افزايش دهند

 و مراكز دولتي     ها اينترنت كه در ابتدا براي اتصال دانشگاه      

خاصي بود امروزه به صورت فراگير در آمده به طوريكـه هـر             

. شخص مي تواند به وسيله كامپيوتر به اينترنـت متـصل شـود          

استفاده از تكنولـوژي و وسـايل ارتبـاطي جديـد بخـصوص             

بعنـوان مثـال    . كامپيوتر و اينترنت روز به روز افزايش مي يابد        

 در آمريكـا اسـتفاده از       2003 تـا    2000در طي دوره سه ساله      

اســتفاده از تكنولــوژي  )4(.اســترشــد داشــته % 27اينترنــت 

اطالعات و اينترنت ايـن امكـان را بـراي دانـشجويان فـراهم              

ن اطالعـات   ترين زمان ممكن به جديدتري     كند كه در سريع    مي

اين موضوع بويژه براي دانـشجويان      . علمي دسترسي پيدا كنند   

چـرا كـه    . كشورهاي در حال توسعه سـودمند و مفيـد اسـت          

  )5(.اينترنت خالء اطالعات در اين كشورها را برطرف مي كند

Ray و Hannigan   ــشجويان ــامپيوتري دانـ ــات كـ امكانـ

نتيجه گرفتنـد  و  مورد ارزيابي قرار دادندرا دندانپزشكي ايرلند   

كه كمبود تجربه در رابطه با كامپيوتر ممكن اسـت منجـر بـه              

هاي  گنجاندن دوره هاي كامپيوتري در سطح دبيرستان يا برنامه        

  )6(.آموزش در سطح دانشگاه شود

Virtanen   وNieminen     ميزان مهارت و نگرش دانـشجويان

ICTدندانپزشكي در مـورد فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات            
1 

% 60. افراد در خانـه كـامپيوتر داشـتند       % 3/55.  كردند بررسي

 و يك   كردند استفاده مي    E-mailدانشجويان به طور روزانه از      

. كردنـد ي اينترنتي مراجعه مـي   هاسوم افراد هر روز به سايت    

 آشـنايي  Power Pointبا % 3/57 و Wordدانشجويان با % 2/96

 و مهـارت    ICTدانشجويان جوانتر عالقه بيـشتري بـه        . داشتند

  )7(.ندشتبيشتري دا

                                                
1. Information communication technology 

Walmsley         و همكاران نگرش دانـشجويان دندانپزشـكي و

% 72. اساتيدشان نسبت به استفاده از اينترنت را ارزيابي كردند        

به اينترنـت در خانـه دسترسـي      % 53دانشجويان به كامپيوتر و     

بـه اينترنـت در خانـه       % 68به كامپيوتر و    % 91اساتيد  . داشتند

در مقايسه با اساتيد كه از اينترنت بيشتر براي        . نددسترسي داشت 

ــد،   ــي كردن ــريح اســتفاده م ــراي تف ــر ب دندانپزشــكي و كمت

ي  هـا  دانشجويان با نسبت مشابهي از اينترنـت بـراي فعاليـت          

  )8(.ي تفريحي استفاده مي كردند هاليتدندانپزشكي و فعا

 و نگــرش دانــشجويان در رابطــه بــا  هــادانــش، مهــارت

 Baqainو   Rajabتوسط   (ICT)عات و ارتباطات    آوري اطال  فن

در كنار دسترسـي    . در دانشگاه اردن مورد بررسي قرار گرفت      

% 74نامحدود و آزاد به كـامپيوتر در دانـشكده دندانپزشـكي،            

دانشجويان به كامپيوتر در خانه دسترسي داشتند، با اين وجود          

 تمـام . به طور مـنظم از كـامپيوتر اسـتفاده نمـي كردنـد         % 44

در % 54دانشجويان به اينترنت در دانشگاه دسترسي داشـتند و          

.  اسـتفاده مـي كردنـد      E-mailاز  % 90. خانه دسترسي داشـتند   

دانشجويان بيشتر اينترنت را براي داليل شخصي در مقايسه بـا       

اين دانشجويان به منابع . مقاصد دندانپزشكي استفاده مي كردند 

IT آوري  ه كامپيوتر و فن دسترسي داشتند و نگرشي كه نسبت ب

اينترنت و استفاده از آن شرح دادند مشابه دانشجويان ديگر در           

 در  ICTبا اين وجود اسـتفاده آموزشـي از         . ساير كشورها بود  

  )9(.بين اين دانشجويان پايين باقي مانده است

اسـتفاده از   مهارت و    مطالعه حاضر بررسي ميزان      هدف از 

ميان اسـاتيد و دانـشجويان      تكنولوژي اطالعات و اينترنت در      

  .بوددندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  هامواد و روش 

ابتـدا پرسـشنامه اي تهيـه       توصيفي  براي انجام اين تحقيق     

گرديد كه حاوي سواالتي در زمينه ميزان مهارت و اسـتفاده از       

 پرسـشنامه از  .كامپيوتر و اينترنت و تكنولوژي اطالعـات بـود      

 IT توسـط سـه متخـصص در امـور        (Validirty)جهت روايي   

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و تغييرات الزم در پرسشنامه           

Komerikاوليــه كــه برگرفتــه از مطالعــه 
 . بــود، داده شــد)10(

همچنين پايايي آن توسط آزمون مجدد به فاصـله يـك هفتـه             

پرسشنامه مربوط به هر فـرد بـدون ذكـر نـام و              .تاييد گرديد 
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بــود و در آن تنهــا ســوالت مربــوط بــه اطالعــات شخــصي 

اين پرسشنامه در ميـان     . تكنولوژي اطالعات گنجانده شده بود    

ي سوم، چهارم، پنجم و شـشم   هاكليه اساتيد، دانشجويان سال   

ي اول تا چهارم دانشكده دندانپزشكي       ها ي سال  ها و آسيستان 

آوري پرسشنامه ها، تجزيـه و       بعد از جمع  . مشهد توزيع گرديد  

   .آماري انجام شدتحليل 

  يافته ها

 نفر در اين مطالعه توصيفي شركت داشتند كه شامل 311

 عضو هيات علمي بود و اين 74 آسيستان و 43 دانشجو؛ 194

ها و  درصدي دانشجويان و آسيستان 50نشان دهنده شركت 

 . درصدي اعضا هيات علمي در مطالعه مي باشد80شركت 

 3 و 2و  1 يك در جدولها به تفك اطالعات مربوط به پرسش

 .آمده است

  درصد از  3/83   كه مشاهده مي شود  1جدول   به  توجه با 

اعضاء هيات علمي در منزل و دانشگاه به كامپيوتر دسترسي 

است، )  درصد3/41( مبتدي هستند ZTاغلب در زمينه . دارند

بين نيم تا دو ساعت از )  درصد5/63(در ضمن اغلب 

 درصد 5/53اين در حالي است كه . ي كنندكامپيوتر استفاده م

دانشجويان در خانه و دانشگاه به كامپيوتر % 33دستياران و 

و بيش از نيمي )  درصد7/76(اكثر دستياران . دسترسي دارند

 3/95.  مبتدي هستندZTدر )  درصد9/61(از دانشجويان 

 درصد دانشجويان استفاده از اينترنت 3/59درصد دستياران و 

 درصد دستياران اغلب جهت فعاليت هاي 9/41و دارند 

دانشگاهي از كامپيوتر استفاده مي كنند در حالي كه اين رقم 

است و نشان مي دهد  درصد 9/12براي دانشجويان 

دانشجويان اغلب از كامپيوتر جهت فعاليت هاي غيردانشگاهي 

 درصد 2/56 درصد دستياران و 8/55استفاده مي كنند 

  .كمتر از نيم ساعت با كامپيوتر كار مي كننددانشجويان روزي 
 

  

  

  

    به تفكيك اساتيد ، دستياران تخصصي و دانشجويان دوره ITتوزيع فراواني متغيرهاي مورد بررسي در زمينه   :1جدول 

  عمومي دندانپزشكي

  )=74n (اساتيد  

  )درصد(  تعداد

   )=43n  (دستياران

  )درصد( تعداد

  )=194n  (دانشجويان

  )درصد(  تعداد

  )33 (64  )5/53 (23  )3/83( 62  دسترسي به كامپيوتر در خانه و دانشگاه

  )7/6 (13  )3/2 (1  )6/21 (16  )حرفه اي (ITمهارت هاي كلي 

  )9/61 (120  )7/76 (33  )3/47 (35  )مبتدي (ITمهارت هاي كلي 

  )Internet 57) 77(  41) 3/95(  115) 3/59ميزان كاربرد كامپيوتر در زمينه 

  )Multimedia 1) 4/1(  2) 7/14(  39) 1/26ميزان كاربرد كامپيوتر در زمينه 

  )9/12 (25  )9/41 (18  )8/56 (42  %70ميزان استفاده از كامپيوتر در فعاليتهاي دانشگاهي بيشتر از 

  )3/44 (86  )9/20 (9  )5/9 (7  %15ميزان استفاده از كامپيوتر در فعاليتهاي دانشگاهي كمتر از 

  )7/38 (75  )9/41 (18  )5/63 (47  )نيم تا دو ساعت(استفاده از كامپيوتر در روز ميزان 

  )2/56 (109  )8/55 (24  )7/25 (19  )كمتر از نيم ساعت(ميزان استفاده از كامپيوتر در روز 
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  دستياران تخصصي و دانشجويان  به تفكيك اساتيد ، Officeتوزيع فراواني متغيرهاي مورد بررسي در زمينه نرم افزارهاي   :2جدول 

 دوره عمومي دندانپزشكي

  )=74n (اساتيد  

  )درصد(  تعداد

  )=43n(دستياران 

  )درصد( تعداد

  )=194n (دانشجويان

  )درصد(  تعداد

  )Power Point   41) 4/55(  25) 1/58(  79) 7/40 مهارت كافي در نرم افزار

  )Excel   27) 5/36 (  12) 9/27(  94) 5/48 مهارت كم در نرم افزار

  )Access   26) 1/25(  6) 14(  87) 8/44 مهارت كم در نرم افزار

  )Outlook express   24) 4/32(  4) 3/9(  11) 7/5 مهارت كافي در نرم افزار

  

  

   به تفكيك اساتيد ، دستياران تخصصي و دانشجويان دوره Internetتوزيع فراواني متغيرهاي مورد بررسي در زمينه   :3جدول 

 مي دندانپزشكيعمو

  )=74n (اساتيد  

  )درصد(  تعداد

  )=43n(دستياران 

  )درصد( تعداد

  )=194n (دانشجويان

  )درصد(  تعداد

  )8/42 (83  )2/51 (22  )6/44 (33  كار با شبكه اينترنت نياز به آموزش دارد

  )2/74 (144  )4/74 (32  )9/95 (71  تعداد افراد داراي پست الكترونيك

  )0/16 (28  )2/12 (5  )5/36 (27  كند خود را چك مي) ايميل(نيك هر روز پست الكترو

  )4/35 (62  )3/46 (19  )0/50 (37  كند خود را چك مي) ايميل(پست الكترونيك )  هفته1كمتر از ( چند روز يكبار

  )1/54 (105  )1/79 (34  )7/79 (59  آشنايي اجمالي با بانكهاي اطالعاتي

  
 

  
  بحث

 نفر از 43ز دانشجويان،  نفر ا194 در اين تحقيق

شركت  نفر از اعضاء محترم هيات علمي 74ها و  آسيستان

 در اين طرح  هاميزان مشاركت دانشجويان و آسيستان. كردند

اعضاي هيات علمي به پرسشنامه % 80بود، در حاليكه % 50

مشاركت بيشتر اعضاي هيات علمي . پاسخ داده بودند

ي تحقيقاتي و آگاهي  هاحدهنده توجه بيشتر آنان به طر نشان

در . بيشتر آنان از اهميت انجام طرح هاي تحقيقاتي است

  )11(.بوده است% 80ميزان مشاركت دانشجويان  Grigg مطالعه

 به  و دانشگاهاساتيد در خانه% 5/83در اين مطالعه 

Walmsleyكامپيوتر دسترسي دارند كه مشابه مطالعه 
 . است)8(

دسترسي به كامپيوتر  دانشگاه در خانه ودانشجويان % 5/53

Walmsleyدارند كه اين ميزان در مطالعه 
و در مطالعه % 72 )8(

Uribe
Rayو در مطالعه % 5/73 )12(

ميزان . بود% 8/33 )6(

ي  هادسترسي خانگي به كامپيوتر در ميان دانشجويان دانشگاه

Bristol ،Manchester  وNew Castel و % 11، %29 به ترتيب

  )11(.بود% 30

كل افراد شركت كننده در مطالعه حاضر اعالم % 5/60

 مبتدي هستند كه تقريباً ITي  هاداشتند كه در زمينه مهارت

Odusangaمشابه مطالعه 
Rajabو %) 59 ()13(

)9() 1/51(% 

ي  هادانشجويان در يك يا چند تا از مهارت% 1/38. باشد مي

ITي ها، حرفه اي بوده اند كه از دانشجويان دانشگاه  

Manchester  ،New Castel  و Bristol)  و % 26، %37به ترتيب

 ها آسيستان% 7/76 در مطالعه حاضر )11(.بيشتر بوده است%) 14

مبتدي بوده اند در حاليكه اين ميزان در  ITي  هادر مهارت

كه اين موضوع جاي تامل . بوده است% 9/61ميان دانشجويان 

 و افزايش ITزمينه ي بيشتر در  هاو نياز به آموزش دارد

  .امكانات دسترسي به اينترنت را در دانشكده طلب مي كند

استفاده آنها از % 70بيش از نيمي از اساتيد بيشتر از 

در مطالعه . ي دانشگاهي بود هاكامپيوتر براي فعاليت
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Wahmsley براي مصارف % 38 استفاده دانشجويان از اينترنت

 )8(.است% 36ن اساتيد دندانپزشكي است و اين ميزان در ميا

دانشجويان براي مصارف درسي از % Komerik 32در مطالعه 

 مطالعه حاضر نشان داد كه )10(.اينترنت استفاده مي كردند

 آشنايي ندارندكه بيشتر Wordدانشجويان با نرم افزار % 5/15

  )7(.بوده است%) Virtanen) 8/3از مطالعه 

در . شنايي نداشتند آPower Pointاز دانشجويان با % 8/10

در مطالعه حاضر در . بود% 8/44 اين ميزان Nirtonerمطالعه 

 آشنايي Power Pointبا % 7/7ميان كل شركت كنندگان 

   و Excel ،Access نداشتند در حاليكه در مورد

Outook explorer بوده است % 5/58 و 7/53، %9/46 به ترتيب

 Power Pointتيد به كه اين بعلت نياز بيشتر دانشجويان و اسا

 ميزان مهارت اساتيد . استو احتياج كمتر به ساير نرم افزارها

بيشتر از Outook explorer وWord،  Power Point در زمينه

 در زمينه  آشنايي دانشجوياندر حاليكه، دانشجويان بود

 با توجه به .از اساتيد بيشتر استExcel  وAccessافزارهاي  نرم

پزشكي جامعه نگر در دانشكده دندانپزشكي ارائه واحد دندان

  وAccessمشهد كه يكي از مطالب آن آموزش نرم افزارهاي 

Excel رسد علت اين تفاوت مربوط به  باشد به نظر مي مي

  .اين آموزش است

دانشجويان شركت كننده در اين مطالعه داراي % 2/74 

Rajab بودند كه از مطالعه پست الكترونيك
العه و مط%) 90 ()9(

Uribe
ضمن اينكه در مطالعه .  كمتر بوده است%)2/92 ()12(

خيلي بيشتر از  بودند كه E-mailاساتيد داراي % 9/95حاضر 

شود براي  جهت رفع اين كمبود پيشنهاد مي. دانشجويان بود

دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه يك پست الكترونيك در 

  .سايت دانشگاه اختصاص يابد

 خود را E-mailدانشجويان هر روز % 16ه مطالعاين در 

افراد هر % Virtaner 60د در حالي كه در مطالعه ردنچك مي ك

 نكته قابل تامل در )7(.دردن خود را چك مي كE-mailروز 

 به  ها دانشجويان و آسيستان3/1مطالعه حاضر اينكه نزديك به 

  .ندرد خود را چك مي كE-mail ندرت

ي اطالعات پزشكي آشنايي  هادانشجويان با بانك% 2/41

  هاو آسيستان%) 5/13(نداشتند كه خيلي بيشتر از اساتيد 

دانشجويان هرگز از % Uribe 1/26در مطالعه . بود%) 6/11(

Medline12(. استفاده نكرده بودند(  

 كه كار با نددانشجويان ابراز داشت% 9/47مطالعه اين در 

% Uribe 6/70لعه شبكه اينترنت ساده است در حاليكه در مطا

  )12(.دانشجويان كار با شبكه اينترنت را ساده عنوان كرده بودند

 و دانشجويان  هااگر خواسته باشيم مقايسه اي بين آسيستان

   وWordداشته باشيم به اين نتيجه مي رسيم كه در 

Power Pointدر حاليكه آشنايي .  مسلط تر هستند ها آسيستان

بيشتر  Outlook Explorer و Access, Excelدانشجويان با 

درصد بسيار بيشتري از دانشجويان ابراز داشتند كه با . است

در مقايسه % 2/41(ي اطالعات پزشكي آشنايي ندارند  هابانك

 خود را  هااما در مقابل تعداد بيشتري از آسيستان%) 6/11با 

در مقايسه % 7/76( مبتدي عنوان كرده اند ITي  هادر مهارت

  .%)9/61با 

 و  هاند در آسيستانشت داE-mailتعداد افرادي كه 

البته اغلب  ،%)2/74و % 4/74 (دانشجويان تقريباً برابر بود

  را هر چند الكترونيك خود  پست  دانشجويان و    هاآسيستان

  ).  4/35 و 3/46( ندردك روز يكبار بازديد مي

  نتيجه گيري

پيوتر مطالعه حاضر نشان داد كه امكان دسترسي به كام

خانگي در ميان اساتيد و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي 

مشهد از مطالعات مشابه بيشتر است و مهارتشان در استفاده از 

دانشجويان دانشكده . نرم افزار واژه پرداز نيز بيشتر است

دندانپزشكي مشهد از دانشجويان شركت كننده در مطالعات 

 دير ايميل خود را  ديگر كمتر داراي ايميل هستند و دير به

 و دانشجويان  هااساتيد در مقايسه  با آسيستان. چك مي كنند

مهارت Outlook Explorer  و Word، Power Pointدر زمينه 

 موضوع برعكس Access, Excelبيشتري دارند ولي در زمينه 

 .است

  پيشنهادات

ي اطالعات پزشكي براي دانشجويان معرفي  هابانك .1

 .شوند

در قالب  Microsoft officeفزارهاي مجموعه نرم ا .2

 آموزش   و اساتيد براي دانشجويان آموزشي  ي ها كالس
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 .داده شود

ارتباط بين اساتيد و دانشجويان از طريق ايميل باشد تا  .3

 ايميل خود اقدام  و بازديددانشجويان نسبت به ايجاد

 .كنند

پر بودن وقت دانشجويان و كار عملي در با توجه به  .4

 ساعات كار اتاق كامپيوتر ،محدوديت زماني و  هابخش

 و  هابعد از پايان كالسدانشجويان گسترش يابد تا 

 . بتوانند از اينترنت استفاده كنندها بخش

ارائه دروس دانشگاهي بصورت آن الين و نرم افزاري  .5

باشد تا دانشجويان و اساتيد بيشتر به استفاده از 

 .د ترغيب شون و اينترنتتكنولوژي اطالعات

  شكر و قدردانيت

دانشگاه علوم پزشكي ژوهشي پعاونت مبدين وسيله از 

و جناب  كه حمايت مالي اين تحقيق را به عهده داشتند مشهد

آقاي جوان كه آناليز آماري مربوط به اين طرح را انجام 

  . شودميشكر و قدرداني تاند  داده
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