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Abstract 
 
Background and Aims: Information technology (IT) can make a powerful contribution to dental 
education and practice. The aim of the present study was to determine access, knowledge and usage of IT 
among dental students of Islamic Azad University of Esfahan in 2015. 
Materials and Methods: We conducted a cross-sectional study using a stratified random sampling 
method in 2016. A validated self-administered questionnaire requested information from 150 dental 
students. Mann-Whitney U, Spearman correlation coefficient and Linear Regression Model served for 
statistical analyses. 
Results: Among dental students, 58.9 % were women and 41.1% were man. Only 1.3% indicated that 
they had no access to a computer, and 4% did not have a personal email. Most students reported their 
access to computer (67.1%) and internet (70%) as good. Mean score of IT knowledge was 11(SD 1.7; 
range 7-14). However, most were not familiar with any general (78.6%) and professional dental websites 
(72.6%). Regarding general use of IT, most students reported daily use of social networks (87.8%) but 
just 10.3% had checked their emails on a daily basis. Professional use of IT among students was poor 
(only 11.3% reported daily use of professional dental websites and 12.7% had downloaded educational 
materials on a daily basis). Students with higher knowledge of IT and those who had reported more 
general IT usage, showed higher level of professional use (P-value<0.05). 
Conclusion: Dental students’ access to IT was good, however, their professional performance 
was poor. Regarding the importance of IT in dentistry, it’s essential to inform students about 
dental informatics and its professional performance.  
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  :خالصه
به ويژه در شرايط بحران هايي مثل همه  فناوري اطالعات كمك بزرگي در حرفه دندانپزشكي و فرايندهاي آموزشي :سابقه و هدف 

از  انشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهاند دسترسي، دانش و استفاده ميزان اين مطالعه به منظور ارزيابيمي باشد.  گيري كرونا
  فناوري اطالعات انجام گرديد.

پس از تعيين روايي و محقق ساخته پرسشنامه  اي انجام شد.طبقه-گيري تصادفيمقطعي حاضر با روش نمونهمطالعه  :و روشها د موا
هاي از آزمون داده ها  تجزيه و تحليل براي در كليه سنوات تحصيلي توزيع گرديد.نفر از دانشجويان دندانپزشكي  150در بين  پايايي،

  .استفاده شد ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي ويتني،من

ايميل شخصي  4دسترسي به كامپيوتر نداشتند و % 3/1بودند. تنها % درصد مرد 1/41و  زن 9/58دانشجويان % از بين :ها يافته
ميانگين نمره دانش فناوري را خوب ارزيابي كردند.  )70) و اينترنت (%1/67دانشجويان دسترسي خود به كامپيوتر (%. اكثريت نداشتند

و  )6/78(%بود؛ البته عمده افراد با سايت مرجع دندانپزشكي براي معرفي به افراد عام  7-14با دامنه  )11±7/1اطالعات دانشجويان (
 )8/87هاي اجتماعي (%ز از شبكهآشنايي نداشتند. در زمينه كاربرد عمومي، اكثر دانشجويان هر رو) 6/72(%سايت تخصصي رشته خود 

اي، ميزان استفاده روزانه از سايتهاي در زمينه كاربرد حرفهكردند.  ايميل خود را مرتب چك مي 3/10استفاده مي كردند اما تنها %
وري اطالعات فنا) بسيار پايين بود. هرچه دانش و كاربرد عمومي 7/12) يا دانلود فايلها و فيلمهاي آموزشي علمي (%3/11تخصصي (%

 ).P>05/0اي باالتري را نشان دادند (افراد باالتر بود كاربرد حرفه

 تيداشتند. با توجه به اهم ينييپا اياطالعات خوب بود اما عمدتا كاربرد حرفه يفناور يبه ابزارها انيدانشجو يدسترس: گيري نتيجه
  .شوديآن احساس م ايعلم و كاربرد حرفه نيا اب انيدانشجو شتريب ييلزوم آشنا ،ياطالعات در دندانپزشك يفناور

  انفورماتيك دندانپزشكي، دانشجويان دندانپزشكي، دانش: هاكليد واژه
 

  مقدمه:
به مجموعه امكانات ) ICT( ارتباطات وري اطالعات وافن

اي و ارتباطي به منظور دستيابي افزاري، شبكهافزاري، نرمسخت
انفورماتيك دندانپزشكي  )1(.مطلوب به اطالعات گفته مي شود

استفاده از كامپيوتر و دانش اطالعات جهت بهبود حرفه 
ندانپزشكي، آموزش، پژوهش و مديريت مي باشد. به عنوان د

يك رشته نسبتا جديد، انفورماتيك دندانپزشكي مي تواند 
با   )2(.حمايت ويژه اي از مراقبتهاي كلينيكي فراهم آورد

تكنولوژي ديجيتال، جهان در حال تجربه يك انقالب 
ه تكنولوژيكي است كه منجر به تغييرات زيادي در زندگي روزمر

  ) 3(.مي شود
در دندانپزشكي مي توانيم از فناوري اطالعات براي آموزش 
مبتني بر اينترنت ـ از طريق ارتباطات، تعامل و نمايش تصاوير 

ـ آموزش بيمار و دندانپزشك، پرونده الكترونيكي و پايگاه باليني
هاي داده، تصويربرداري ديجيتال، ارتباط بين پزشكان و 

محصوالت و پيشرفت هاي جديد، بازاريابي همكاران، آشنايي با 

خدمات دندانپزشكي، دسترسي به اطالعات مانند سخنراني ها و 
مطالب آموزشي، و دندانپزشكي از راه دور كه مردم سراسر 

سازد بدون مسافرتهاي طوالني به تمام منابع  جهان را قادر مي
اطالعاتي به عنوان ابزار يادگيري دسترسي داشته باشند 

  )4( .اده كنيماستف
در آموزش دندانپزشكي، فناوري اطالعات در زمينه كسب دانش 
تئوري، كسب مهارتهاي كلينيكي و پيش از كلينيك، بهبود 
تشخيص، مراقبت از بيمار و تصميم گيري و نيز تبادل اطالعات 

اكثر دانشجويان دندانپزشكي براي تكاليف  ) 5(.كارايي دارد
شجويي و به روز كردن اطالعات كالسي، انجام پروژه هاي دان

خود و حتي آمادگي براي امتحان در جستجوي اطالعات 
ابزارهاي ديجيتالي متعددي در ساليان اخير جهت  )6(.هستند

كمك به دانشجويان ارايه شده است. اكثريت دانشجويان به 
و آموزشهاي الكترونيكي اذعان  onlineمفيد بودن كالسهاي 
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مر در زمان شيوع ويروس كرونا اهميت كه اين ا )3(.داشته اند
  بيشتري پيدا كرد.

اينترنت در حال حاضر يكي از مهم ترين منابع اطالعاتي براي 
دانش جويان در سراسر جهان است كه دسترسي به مطالب 

. با اين حال، مشكالتي از قبيل )7( آموزشي را فراهم كرده است
بران، نداشتن اختالف در دسترسي به اطالعات آنالين توسط كار

توانايي براي يافتن موضوع مورد نظر در اينترنت، كمبود زمان، 
خطوط مشغول و هزينه هاي مرتبط، استفاده از اينترنت را 

 . )8( دشوار كرده است

دانشجويان با يك اجتماع ديجيتال، روشهاي  روياروييا ب
يادگيري و تدريس نيازمند بازبيني مجدد است. تكنولوژي 

اند منجر به بهبود اثربخشي يادگيري و توسعه ديجيتال مي تو
. در )8(فعاليتهاي آموزشي مبتني بر دانشجويان امروز شود 

مطالعه روي دانشجويان دندانپزشكي تهران، استفاده از فناوري 
اطالعات و مهارتهاي مرتبط با آن خيلي مطلوب نبود. بنابراين 

يش سواد بايستي بر آموزش مهارتهاي فناوري اطالعات و افزا
مربوط به آن از طريق كارگاههاي تعاملي و نيز روشهاي تدريس 

  ).9(و يادگيري مبتني بر فناوري اطالعات تاكيد نمود 
نظر به قابليتهاي فناوري اطالعات در دندانپزشكي، هدف از 
مطالعه حاضر بررسي ميزان دسترسي، دانش و استفاده از 

زشكي دانشگاه آزاد فناوري اطالعات در بين دانشجويان دندانپ
باشد تا بتوان با دانستن اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) مي

وضع موجود براي هر چه بهتر شدن استفاده از فناوري اطالعات 
 در آموزش و حرفه دندانپزشكي گام برداشت.

  
  :مواد و روش ها

با روش كه بود  مقطعي روش به و تحليلي نوع از حاضر مطالعه
نفر از دانشجويان  150 اي بر رويگيري تصادفي طبقهنمونه

 با نمونه تعداد. گرفت انجام نشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهاندا
 نفر 150 حداقل n=NZ2S2/Nd2+Z2S2 رابطه به توجه

:  Zنفر؛ 331 معادل دانشجويان كل : تعدادNآمد ( بدست
 دانش نمره معيار انحراف از : برآوردي S؛%95 اطمينان ضريب

  .)S11/0 معادل دقت : ميزانd اطالعات و فناوري از استفاده يا

ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه كتبي بود كه جهت ارزيابي 
دندانپزشكي از ميزان دسترسي، دانش و استفاده دانشجويان 

) 11،10،8(فناوري اطالعات از پرسش نامه هاي معتبر قبلي 

(سن، جنس و سنوات عالوه بر سواالت زمينه اي . استخراج شد
 7، دسترسي سوال 5 يحاو نظر مورد تحصيلي)، پرسشنامه

 2، اطالعات فناوري عمومي كاربردهاي سوال 7، دانش سوال
 مورد در سوال 4 ،اطالعات فناوري اي حرفه كاربردهاي سوال

 سوال 1، تحصيلي و شخصي امور اطالعات در فناوري از استفاده
 .مهارت دانشجويان بود مورد در سوال 5موانع و  مورد در

سي به كامپيوتر، محل و ميزان شامل دسترسواالت دسترسي 
كامپيوتر، دسترسي به اينترنت، محل و ميزان  دسترسي به

بود. سواالت  شخصي) ايميل دسترسي به اينترنت و داشتن
آشنايي با يك سايت مرجع دندانپزشكي براي " در زمينه دانش

آشنايي با يك سايت تخصصي مناسب "، "معرفي به افراد عام
كارا بودن كارت هاي هوشمند سالمت " ،"در حوزه دندانپزشكي

بهبود " ،"براي انتقال صحيح اطالعات سالمت دهان عموم مردم
پزشك با استفاده از سيستم هاي يادآور -ارتباط بيمار

كارا بودن شبكه هاي اجتماعي " ،"اينترنتي(ايميل) و پيامك
 كاهش اشتباهات" ،"براي ارتباط حرفه اي ميان دندانپزشكان

مفيد بودن " و "ي با نرم افزارهاي مديرت مطبمالي و ادار
) "داشتن وب سايت شخصي براي مشاوره درماني و جذب بيمار

 عمومي فناوري اطالعاتهاي كاربردبودند. سواالت مربوط به 
شامل سواالتي در زمينه ميزان استفاده از ايميل، چت، بازي 

جستجو بدون هدف مشخص، خريد آنالين، دانلود  ،اينترنتي
هاي  شبكهوير و فيلم و انيميشن و ...(تفريحي)، استفاده از تص

، تلگرام، واتس ين مثل فيس بوك، گوگل پالسالآن اجتماعي
اطالعات عبارت  فناوري از استفاده آپ و... بود. سواالت مهارت

بودند از مهارت خود گزارش شده استفاده از نرم افزارهاي 
,Word Power point ،Adobe Reader  وOffice 

Picture Manager  .و چگونگي بدست آوردن اين مهارت ها 
شامل ميزان  اي فناوري اطالعات حرفه هايكاربردسواالت 

هاي آموزشي و  استفاده از سايت هاي تخصصي و نيز دانلود فيلم
نهايتا  فايل هاي متني و... (علمي) طي يك ماه گذشته بود.
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 با فناوري اطالعات مرتبط خدماتلزوم ارائه سواالتي در زمينه 
  لحاظ شد.  دانشگاه يسو زا

 پرسش محتوايي روايي صوري، روايي تعيين از پس
 متخصصين نظر از استفاده با  (Content Validity)نامه

 بيماري متخصصين و اجتماعي دندانپزشكي و دهان سالمت
 كه صورت بدين. شد بررسي اصفهان آزاد دانشگاه دهان هاي

 ساده« و »بودن واضح« ،»بودن مربوط« ،»ضرورت« متخصصان،
 قسمتي 4 ليكرتي طيف يك اساس بر را گويه هر »بودن

 (معيار CVR با سواالت حذف  از پس. كردند مشخص
  CVI شاخص نظر از سواالت باقي ،66/0 از تر پايين) ضرورت

 بررسي) بودن ساده و بودن واضح بودن، مربوط (معيارهاي
 نهايتا ،79/0 از كمترCVI با  سواالت حذف دنبال به و شدند

سپس پرسش  .آمد بدست 98/0 معادل محتوا روايي شاخص
ي نامه ها دو بار به فاصله دو هفته در بين رزيدنت هاي تخصص

بازآزمون توزيع شدند. -براي سنجش پايايي ابزار به روش آزمون
 )ICCگروهي ( درون همبستگي در تمامي سواالت، ضريب

  .بود 8/0باالي 
جهت ارزيابي ميزان دسترسي، تاييد روايي و پايايي،  پس از

از فناوري اطالعات در دندانپزشكي، دانش و استفاده دانشجويان 
پرسش نامه در ميان دانشجويان در سنوات مختلف توزيع 

براي دسترسي به دانشجويان هر ورودي، در يكي از  .گرديد
كالس هاي نظري حاضر شده و پس از هماهنگي با استاد 

نفر در هر ورودي  25سواالت يك در ميان به تعداد  مربوطه،
توزيع گرديد و درخواست شد با دقت سواالت را مطالعه كرده و 

 و كامال داوطلبانه مطالعه در دانشجويان شركت پاسخ دهند.
 افراد به آگاهانه رضايت كسب از پس بود و نام ذكر بدون

 و مانده باقي نهمحرما آنها اطالعات كه شد مي داده اطمينان
  .شد خواهد گزارش كلي صورت به نتايج

نحوه امتياز دهي سواالت پرسشنامه به اين صورت بود كه در 
دسترسي به كامپيوتر، بخش دسترسي، به پاسخ سواالت 

 و به 2يا  1دسترسي به اينترنت و داشتن ايميل شخصي نمره 

از  ميزان دسترسي به كامپيوتر و اينترنت نمرهپاسخ سواالت 
براي پنج سواالت  5-12در مجموع دامنه  تعلق گرفت. 3تا 1

اين بخش تعيين شد. در بخش دانش به هريك از پاسخهاي 
تعلق گرفت. نهايتا  1و به ساير پاسخها نمره  2صحيح نمره 

را به خود اختصاص دادند. در  7-14هفت سوال دانشي دامنه 
تا  1ره اي از بخش كاربرد عمومي، به پاسخ هريك از سواالت نم

براي هفت سوال  7-35تعلق گرفت و در مجموع دامنه   5
مذكور تعيين شد. در بخش كاربرد حرفه اي نيز به هريك از دو 

تعلق گرفت و در مجموع   5تا  1سوال مربوطه نمره اي از 
براي سواالت اين بخش تعيين شد. داده ها پس از  2-10دامنه 

آزمون شدند و توسط   SPSS 20جمع آوري وارد نرم افزار 
من ويتني، ضريب همبستگي اسپيرمن و مدل رگرسيون  هاي

 تحليل و تجزيه مورد 05/0 از كمتر داري معني سطح درخطي 
  .گرفتند قرار

   
  مالحظات اخالقي

 مقطع نامه پايان از برگرفته تحقيق اين از آمده بدست نتايج

 شماره با كه است دندانپزشكي اي حرفه دكتراي

آزاد  دانشگاه پژوهشي جامع سامانه در 23810201941001
 شركت .است رسيده ثبت به) خوراسگان( اصفهان اسالمي

 رضايت كسب از پس. بود داوطلبانه كامال مطالعه دانشجويان در
 آنها اطالعات كه شد مي داده دانشجويان اطمينان به داوطلبانه

 نتايج و دمان خواهد باقي محرمانه شده ارايه هاي پاسخ كليه و
 . شد خواهد گزارش نام انتشار بدون و كلي صورت به

  :ها يافته
مرد بودند. دامنه   1/61زن و  9/58دانشجو، % 150از بين 

سال بوده،  37تا  18سني شركت كنندگان در مطالعه بين 
سال سن داشتند و ميانگين  18-24از آن ها بين  77حدود %

 بود. 8/3معيار  با انحراف 8/22سني آنها 
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  دسترسي دانشجويان به ابزارهاي فناوري اطالعات

 148اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان در اين مطالعه (
) به كامپيوتر دسترسي داشتند كه از اين تعداد 7/98نفر، %

شگاه و تنها نفر) در دان 50( 6/33نفر) در خانه، % 140( %94
  نفر) در كافي نت از كامپيوتر استفاده مي كردند.  10( %7/6

) دسترسي خود به كامپيوتر را خوب 1/67بيشتر افراد (%
همه دانشجويان به اينترنت دسترسي داشتند. در  ارزيابي كردند.

نفر) در خانه،  129( 86مورد محل استفاده از اينترنت نيز %
نفر) در كافي نت و  10( 7/6) در دانشگاه، %نفر 62( %3/41
تلفن همراه براي استفاده از اينترنت  نفر) نيز از 76( %7/50

) دسترسي خود به اينترنت را 70بهره مي بردند. بيشتر افراد (%
) داراي ايميل شخصي 96خوب مي دانستند و اكثر آنها (%

 بودند.

  
  دانش دانشجويان در زمينه فناوري اطالعات

براي  دندانپزشكي زمينه در مرجعي سايت اكثر دانشجويان با
 در مناسبي تخصصي سايت و نيز  )6/78عام (% افراد معرفي به

آشنا نبودند و كمتر از نيمي از  )6/72خود (% تحصيلي حوزه
آنها از كارايي كارتهاي هوشمند سالمت آگاهي داشتند 

در  پيامك و ). با اينحال اكثريت آنها از مزاياي ايميل3/41(%
 ماعياجت هاي بيمار و پزشك و نيز مزيت شبكه ارتباط بهبود
 افزارهاي همچنين كارايي نرم دندانپزشكان، ارتباط براي

  ). 1مطب و وب سايت شخصي مطلع بودند(جدول  مديريت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانشجويان  فناوري اطالعات دانش توزيع فراواني - 1جدول
  دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان

خير   بلي (%)  عنوان
(%)  

  نظري ندارم (%)

 العاتاط زمينه در مرجعي سايت آيا 

 عام افراد به كه شناسيد مي دندانپزشكي

  كنيد؟ معرفي
4/21  6/78    

 حوزه در مناسبي تخصصي سايت آيا

    6/72  4/27  ؟ شناسيد مي خود تحصيلي

كارت هاي هوشمند سالمت براي انتقال 
صحيح و امن اطالعات بهداشتي سالمت 

  دهان و دندان عموم مردم كارا هستند
3/41  3/5  3/53  

از سيستم هاي يادآوري اينترنتي استفاده 
 -(ايميل) و پيامك موجب بهبود ارتباط بيمار

  شود يمپزشك 
2/75  7/6  1/18  

ي ا حرفهي اجتماعي براي ارتباط ها شبكه
  5/9  4/7  1/83  پزشكان با هم كارايي دارندندندا

نرم افزارهاي مديريت مطب اشتباهات مالي و 
  1/22  7/2  2/75  اداري را كاهش مي دهند

داشتن وب سايت شخصي ، براي ارائه مشاوره 
  1/16  7/4  2/79  درماني و جذب بيمار مفيد هستند

  
 11ميانگين نمره دانش دانشجويان در زمينه فناوري اطالعات 

اطالعات  فناوري بود. دانش 7-14و دامنه  7/1با انحراف معيار 
ارتباط نزديك به ) R=15/0 و P=05/0با سنوات تحصيلي (

ي را نشان داد. به اين صورت كه در سنوات تحصيلي معنادار
باالتر ميزان دانش دانشجويان نسبت به كاربردهاي فناوري 

و   )P=7/0(اطالعات در دندانپزشكي بيشتر بود ولي با جنس 
آشنايي با يك سايت مرجع  نداشت. يارتباط )P=07/0(سن 

سن ) و P=001/0( براي معرفي به افراد عام، با سنوات تحصيلي
)04/0=Pداشت به اين گونه كه در سنين  معني داري ) ارتباط

و سنوات تحصيلي باالتر دانشجويان آشنايي بيشتري با اين 
آشنايي با سايت هاي تخصصي نيز با سنوات  سايت ها داشتند.

) رابطه داشت؛ در سنوات تحصيلي باالتر P=017/0(تحصيلي 
سايت تخصصي  بيشترين .آشنايي با اين سايت ها بيشتر بود

 ).54بود (%  Pubmedگزارش شده توسط داشجويان سايت 

  كاربردهاي عمومي فناوري اطالعات توسط دانشجويان
دانشجويان روزانه ايميل خود را چك  3/10در حاليكه تنها %

هاي اجتماعي استفاده  مي كردند، اكثر آن ها هر روز از شبكه
   ).2 ) (جدول1/67) و چت مي كردند (%8/87كرده (%
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 انحراف با 6/21 اطالعات عمومي فناوري كاربرد نمره ميانگين
 )P=2/0( جنس با عمومي كاربرد. بود 7-35 دامنه و 1/5 معيار

نداشت اما  معناداري رابطه) P-value=3/0( تحصيلي سنوات و
اما  معنادار معكوس ارتباط)  P=047/0 و R=-2/0( با سن
 سنين در اطالعات فناوري عمومي داد. كاربرد نشان را ضعيفي
ميزان استفاده از ايميل با سنوات تحصيلي . بود بيشتر پايينتر

)009/0=P  2/0و- =Rرا اما ضعيفي  ) رابطه معكوس معنادار
نشان داد بدين معنا كه در سنوات تحصيلي پايينتر استفاده از 

  ايميل بيشتر بود.
  دانشجويان توسطكاربردهاي حرفه اي فناوري اطالعات 

رابطه با استفاده از سايت هاي تخصصي بيش از نيمي از در 
) به صورت هفتگي (يك يا چند بار در 6/56دانشجويان (%

استفاده  3/11هفته) از اين سايت ها استفاده مي كردند و تنها %
  در رابطه با دانلود فايل هاي متني و فيلم هاي  روزانه داشتند.

ي، بيشتر آموزشي (علمي) نيز مشابه سايت هاي تخصص
  ) به صورت هفتگي (يك يا چند بار در 3/61دانشجويان (%

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي آموزشي را دانلود كرده  هفته) فايل هاي متني و يا فيلم
و  1/2با انحراف معيار  6ميانگين نمره كاربرد حرفه اي بودند. 
و R =3/0اي با سنوات تحصيلي (كاربرد حرفه بود. 2-10دامنه 
002/0=P (عناداري را نشان داد بدين معنا كه در ارتباط م

سنوات تحصيلي باالتر استفاده حرفه اي از فناوري اطالعات 
 )P=2/0(و سن ) P=3/0(بيشتر بود در صورتيكه با  جنس 

آناليز رگرسيون خطي  ،3جدول  رابطه معني داري نداشت.
مرتبط با كاربرد حرفه اي فناوري اطالعات اعم از ميزان  عوامل 

، دانش، مهارت و كاربرد عمومي را نشان مي دهد. دسترسي
 اي فناوري اطالعات با دانش فناوري اطالعات كاربرد حرفه

)006/0=P 001/0( ) و نيز ميزان كاربرد عمومي آن<P (
  ارتباط معناداري داشت.

  تحصيلي  و شخصي امور اطالعات در فناوري از استفاده
وتر و اينترنت در استفاده دانشجويان از كامپي 4شماره  جدول

ميزان استفاده روزانه امور تحصيلي و شخصي را نشان مي دهد. 
از كامپيوتر و اينترنت در امور شخصي بيشتر از امور تحصيلي 

  استفاده از  بود كه در استفاده از اينترنت اين تفاوت بيشتر بود.

  دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان ي فناوري اطالعات توسط دانشجويان كاربردهاي عمومي و حرفه ا -2جدول
  

چند بار در هر روز (%)  عنوان استفاده
  هفته (%)

يك بار در هفته 
(%)  

يك بار در ماه 
(%)  

  به ندرت (%)

  9/32  5/18  1/17 2/21 3/10 ايميل
  8/16  2  3/1 8/12 1/67 چت

  5/72  6/5  9/4 2/9 7/7  بازي هاي اينترنتي
  2/32  8/12  4/13 8/24 8/16  جستجو بدون هدف مشخص

  9/59  8/21  9/9 9/4 5/3 خريد آنالين
دانلود تصوير، بازي، فيلم، انيميشن، نرم افزار، فايل هاي

  7/12  7/10  3/13  3/31  32  متني و ... (تفريحي)

شبكه هاي اجتماعي آنالين مثل فيس بوك، گوگل
  4/1  0  7/0  1/10  8/87  پالس،تلگرام، واتس آپ و ..

  3/21  7/10  3/25  3/31  3/11  استفاده از سايت هاي تخصصي
  12  14  3/25  36  7/12 دانلود فايل هاي متني و فيلم هاي آموزشي و ... (علمي)
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 ) و سنواتR=2/0و P =01/0اينترنت در امور شخصي با سن (
معني داري ) رابطه مستقيم R=16/0و P =04/0(تحصيلي 

داشت. در سنوات تحصيلي و سنين باالتر استفاده از اينترنت در 
ترين موانع استفاده از اينترنت عمده امور شخصي بيشتر بود. 

طبق نظر دانشجويان، سرعت پايين هنگام شلوغي خطوط 
اشتن اطمينان بودند. عوامل ديگر ند )19و هزينه باال (% ) 63(%

)، 5)، در دسترس نبودن كامپيوتر (%8به صحت اطالعات (%
 ) بودند.1) و عدم توانايي الزم (%4ويروس ها (%

  مهارت دانشجويان 
 مهارت دانشجويان شركت كننده در زمينه استفاده از نرم

  Word ،PowerPoint ،Adobe Reader و افزارهاي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Office Picture Manager شده داده نشان  5 در جدول 
است. مهارت اكثر دانشجويان در استفاده از نرم افزارهاي 

Word %)6/86( و PowerPoint %)84 در حد متوسط تا (
 Officeپيشرفته بود و كمترين مهارت به استفاده از نرم افزار 

Picture Manager  %) در حد مبتدي  4/59مربوط مي شد  
  ) مهارت خود در 3/79عمده دانشجويان (%يا عدم مهارت). 

از  7/14استفاده از نرم افزارهاي فوق را از طريق خودآموزي، %
بوسيله ساير كالس هاي آموزشي  3/13طريق دانشگاه و %

 كسب كرده بودند.

  دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهانفاكتورهاي مرتبط با كاربردهاي حرفه اي فناوري اطالعات توسط  - 3جدول 
  دل رگرسيون خطيبراساس م 

  
 B Coefficient Beta coefficient P-value متغير

95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 725/0 -031/0 071/0 152/0 347/0 دسترسي

 508/0 089/0 006/0 230/0 299/0 دانش

 161/0 -157/0 978/0 002/0 002/0 مهارت

 217/0 079/0 000/0 346/0 148/0 عموميكاربرد

  
  استفاده دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان از كامپيوتر و اينترنت در امور تحصيلي و شخصي  - 4جدول 

  
  به ندرت (%)  بار در ماه (%) 1  بار در هفته (%) 1 چند بار در هفته (%) هر روز (%) عنوان

  2/8  2/8  2/27 1/36 4/20 ميزان استفاده از كامپيوتر در امور تحصيلي
  4/1  1/6  6/15 7/36 1/40 ميزان استفاده از كامپيوتر در امور شخصي
  3/7  7/6  7/18 42 3/25 ميزان استفاده از اينترنت در امور تحصيلي
  7/0  7/0  6 3/19 3/73 ميزان استفاده از اينترنت در امور شخصي

  )n=150(رايجزمينه استفاده از نرم افزارهاي  در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهانمهارت  - 5جدول
  

 سطح مهارت        
  پيشرفته (%)  متوسط (%)  مبتدي (%)  اصال مهارت ندارم (%)     عنوان نرم افزار

Word 3/3 10  3/67  3/19  
PowerPoint 7/2 3/13  62  22  

Adobe Reader 4/9 6/33  47  1/10  
Office Picture Manager 7/16 7/42  34  7/6  
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   :بحث
اساتيد و دانشكده هاي دندانپزشكي به دليل تحوالت سريع در 

در ي خاص روبرو هستند. فناوري اطالعات و ارتباطات با چالش
براي اينكه  ،ندارد يعصر جهاني شدن كه در آن دانش هيچ مرز

بتوان از تاثير مزاياي بالقوه تكنولوژي جديد بر كيفيت آموزش 
سالمت دهان استفاده كرد، به سرمايه گذاري و تالش بيشتري 

  . )10(در اين زمينه نياز است 
 اى كتبي پرسشنامه ها داده آورى جمع ابزار مطالعه حاضر، در

 به و نبود دانشجويان نام ذكر به نيازي بود. در پرسشنامه
 از نگرانى بدون بتوانند كه داد مى را امكان اين كنندگان شركت
نمايند. با اين  تكميل را پرسشنامه صحيح، پاسخگويى عدم بابت

را در افراد به  تمايل حال، ماهيت پرسشنامه اي مطالعه اين
كه وضعيت خود را بهتر از واقعيت موجود ابراز وجود مي آورد 

بعالوه، نتايج مطالعه قابل تعميم به دانشجويان كنند. 
گيري روش نمونهدر مقابل، دندانپزشكي كل كشور نمي باشد. 

طرفي،  اي از نقاط قوت مطالعه مي باشد. ازتصادفي طبقه
تعداد مطالعات محدود در زمينه فناوري  اهميت موضوع در كنار

اطالعات در دندانپزشكي، نتايج مطالعه حاضر را ارزشمند مي 
دسترسي دانشجويان به ابزارهاي فناوري درخصوص  سازد.

عمدتا در  -به كامپيوتر اكثريت قريب به اتفاق افراد  اطالعات
دسترسي داشتند. بعالوه، همه دانشجويان به اينترنت  -خانه 

ن همراه  دسترسي عمدتا در خانه  و نيمي با استفاده از تلف
 نتيجه اينداشتند. اكثر افراد  نيز داراي ايميل شخصي بودند. 

 دندانپزشكان ايراني روي بر ايران در قبلي مطالعات مشابه تقريبا

 بود )1( دندانپزشكي شهيد بهشتي و دانشجويان اساتيد نيز و ) 8(
با اين حال درصد باالتري از دانشجويان مطالعه حاضر نسبت به 

 بيشتر .نپزشكان ايراني داراي ايميل شخصي بودنددندا
 دسترسي اينترنت به خانه درنيز  دندانپزشكي يزد دانشجويان

دانشجويان دندانپزشكي سعودي نيز عمدتا در خانه . )12(داشتند 
از كامپيوتر و اينترنت استفاده مي كردند و تقريبا همگي ايميل 

دانشجويان در مقابل، تنها يك سوم  ).13(داشتند  يشخص

دندانپزشكي مشهد به كامپيوتر چه در خانه و چه دانشگاه 
بر خالف . )14( دسترسي داشتند و دوسوم آنها ايميل داشتند

در كشور  دندانپزشكي همه دانشجويانمطالعات مذكور، 
به كامپيوتر و اينترنت در دانشگاه   )10( و فنالند )15( انگلستان

به نظر ميرسد در  ات مختلفاشتند. از مقايسه مطالعدسترسى د
كشورهاي توسعه يافته، دسترسي بهتري به ابزارهاي فناوري 

دانش درخصوص ميزان  اطالعات از طريق دانشگاه فراهم است.
دانش دانشجويان  دانشجويان در زمينه فناوري اطالعات

نسبت به معرفي يك سايت مرجع در زمينه اطالعات 
نايي با سايت هاي تخصصي دندانپزشكي به افراد عام و نيز آش

 70در حوزه تحصيلي خود ناكافي بود به گونه اي كه بيش از %
در سنوات تحصيلي  از آنان با چنين سايتهايي آشنا نبودند.

باالتر آشنايي دانشجويان با سايت هاي مذكور بيشتر بود. در 
 به نسبت مناسبي دانش ايراني دندانپزشكان بيشتر مقابل،
 به دندانپزشكي اطالعات زمينه در جعمر سايت يك معرفي
 تجربه كسب نتيجه تواند كه اين امر مي )8( داشتند را عام افراد

 شركت نيز و بيماران با بيشتر تعامل و كار محيط در آنها بيشتر
آشنايي با با اين حال، در زمينه  .باشد كنگره ها و سمينارها در

ه دندانپزشكان نيز وضعيتي مشاب سايت هاي تخصصي،
 سيستم ضعف دهنده نشان كه مي تواند دانشجويان داشتند

زمينه آموزش و ترغيب دانشجويان به استفاده از  در آموزشي
حدودي نيمي از  سايتها و منابع الكترونيك تخصصي باشد.

دانشجويان دندانپزشكي مشهد نيز با بانكهاي اطالعات پزشكي 
ن فنالندي با اكثر دانشجويا، در مقابل. )14(آشنايي نداشتند 

سايت هاي تخصصي و مقاالت مربوط به حوزه تحصيلي خود 
كردند چرا كه در سال دوم آشنا بوده و از آنها استفاده مي

تحصيلي، اين سايتها توسط كتابخانه پزشكي به دانشجويان 
آشنايي  .)10( معرفي شده و در دسترس آنها قرار مي گرفت

از مقاالت علمي ناكافي با سايت هاي تخصصي و استفاده 
موجود در آنها مي تواند مؤيد دور ماندن از علوم روز 

  دندانپزشكي باشد. 
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از نظر اكثر دانشجويان، استفاده از امكانات نرم افزاري در حوزه 
ي اجتماعي، نرم ها شبكهايميل و پيامك، دندانپزشكي همچون  

در  مفيد است.ي افزارهاي مديريت مطب و وب سايت شخص
 شبكه كارايي پيرامون نظري ايراني دندانپزشكان شترمقابل، بي

 نداشتند باهم دندانپزشكان اي حرفه ارتباط براي اجتماعي هاي

 دانستن و اجتماعي هاي شبكه از استفاده ميزان بودن باالتر .)8(
دندانپزشكان،  با مقايسه در دانشجويان توسط آن كاربرد اهميت

انات ارتباطي باشد كه به مي تواند به دليل نوين بودن اين امك
 نوعي بيشتر براي نسل جوان جامعه كاربردي و ملموس است.

درصد بسيار  كاربردهاي عمومي فناوري اطالعاتدرخصوص 
پاييني از دانشجويان مطالعه حاضر طي ماه گذشته  هر روز از 

بعالوه، در سنوات تحصيلي  ايميل خود استفاده كرده بودند.
تواند به علت افزايش يل كمتر بود كه ميباالتر استفاده از ايم

هاي كلينيكي آموزش و نيز حجم فعاليتهاي دانشگاهي جنبه
به همين ترتيب، استفاده  بيشتر در سنوات باالتر تحصيلي باشد.

و نيز  )16(روزانه از ايميل توسط دانشجويان دندانپزشكي نيجريه 
پايين  )14(مشهد و  )1( دانشجويان دندانپزشكي شهيد بهشتي

 خود از ايميل روزانه فنالندي دانشجويان بيشتربود. در مقابل، 
. به نظر مي رسد فرهنگ استفاده از ابزار )10( نداستفاده مى كرد

ارتباطي ايميل توسط دانشجويان در كشورهاي توسعه يافته 
  بيشتر جا افتاده باشد. 

ا در مقايسه ب ايراني دندانپزشكان از باالتري در حاليكه درصد
بودند،  كرده را چك خود ايميل روزانه دانشجويان مطالعه حاضر

اكثر دانشجويان هر روز از شبكه هاي اجتماعي و چت استفاده 
 دندانپزشكان درصد پاييني از كردند. اين در حالي است كهمي

مي  استفاده اجتماعي هاي شبكه كرده يا از چت روز هر ايراني
 حدي تا تفاوت اين و نسلي سني اختالف علت كه به )8(كردند 

اي فناوري كاربردهاي حرفهدرخصوص  .است توجيه قابل
تنها درصد ناچيزي از دانشجويان هر روز از سايت  اطالعات

هاي تخصصي استفاده مي كردند و بيش از نيمي از آنها به 
به  صورت هفتگي از سايت هاي مذكور استفاده مي كردند.

به صورت هفتگي فايل هاي همين ترتيب، بيشتر دانشجويان 
در سنوات  علمي و فيلم هاي آموزشي را دانلود كرده بودند.

تحصيلي باالتر، به دليل تخصصي تر شدن دروس و لزوم 
استفاده از منابع آموزشي الكترونيكي، استفاده حرفه اي از 

، )8( ايراني نيز دندانپزشكان بين درفناوري اطالعات بيشتر بود. 
 ها فايل دانلود و تخصصي  هاي سايت از فتگياستفاده ه ميزان

به بود.  ما مطالعه دانشجويان از پايينتر علمي حتي هاي فيلم و
 پايگاههاي اكثر به رايگان دسترسي وجود همين ترتيب با
 دندانپزشكي كرمان، ميزان استفاده در دانشكده اطالعاتي علمي

نشجويان در بين دا. )17(گزارش شده است  اندك بسيار آنها از
دندانپزشكي شيلي نيز درصد استفاده حداقل هفته اي يكبار از 

 )18(اينترنت جهت جستجوي اطالعات دندانپزشكي پايين بود 
 و شخصي امور اطالعات در فناوري از استفاده در خصوص
در مطالعه حاضر استفاده روزانه دانشجويان از تحصيلي 

بود تا امور  "امور شخصي"ي كامپيوتر و اينترنت، بيشتر برا
، هند )11(اردن ، )14( تحصيلي. در اكثر مطالعات مشابه در ايران

اينترنت و از دندانپزشكي دانشجويان  نيز )21(تركيه  و )20،19(
تا فعاليت  شخصى استفاده مى كردند اموربيشتر براى  كامپيوتر

استراليا و  دندانپزشكيدانشجويان . در مورد دانشگاهىهاي 
استفاده از اينترنت براي امور تحصيلي تقريبا مشابه  درصد، )22(

از اينترنت در بين استفاده در مقابل، امور شخصي بود. 
بيشتر براي  )4(دانشكده دندانپزشكي اروپايي  16 دانشجويان

امور تحصيلي بود. به نظر مي رسد استفاده از اينترنت براي امور 
  كشورها در ارتباط باشد. تحصيلي به نوعي با توسعه يافتگي

سرعت پايين هنگام شلوغي خطوط عمده در مطالعه حاضر، 
ترين مانع استفاده از اينترنت توسط دانشجويان بود و پس از 
آن هزينه باال قرار داشت. اكثر مطالعات به مشكل كمبود زمان 

 كامپيوترمحدوديت دسترسي به  )21، 19، 15، 13-11، 1(
به  )22،15(بر بودن استفاده از اينترنت زينه و ه )22،21،15،12،11(

 موانع اصلي دسترسي به اينترنت اشاره كرده بودند.عنوان 
كمبود تعداد و دانشجويان دندانپزشكي نيوزيلند  بعالوه، از نظر

سرعت پايين كامپيوترهاي موجود در كتابخانه دندانپزشكي و 
 ،نيز نبود اينترنت بي سيم در بعضي قسمتهاي ساختمان

همچنين  ).5(فناوري اطالعات بودند  بيشترين موانع استفاده از
عدم اعتماد به صحت اطالعات به عنوان مانعي ديگر توسط 
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در  )13( دانشجويان دندانپزشكي سعودي گزارش شده بود
در مطالعه حاضر، مهارت خود مهارت دانشجويان خصوص 

 و  Wordاظهار بيشتر دانشجويان در استفاده از نرم افزارهاي 
Power Point   در حد متوسط تا پيشرفته بود. نتايج مشابهي

از مطالعه روي دانشجويان دندانپزشكي تهران و كرمان گزارش 
نيمي از نيز  و همكاران  Hamissiدر مطالعه  )17،9(شده است 

 قادر به استفاده از نرم دانشجويان دندانپزشكي ايراني
بيشتر در مقابل . )7(بودند   Microsoft Officeافزار

. )14( مبتدي بودند ITدانشجويان دندانپزشكي مشهد در زمينه 
اكثر دانشجويان دندانپزشكي ساير كشورها نيز در استفاده از 

. نظر به )20،13،10،5(فناوري اطالعات و ارتباطات كفايت داشتند 
دنياي امروز خصوصا در  در فناورى اطالعاتكاربردهاي متعدد 

بيعي است كه دانشجويان از مهارت الزم در اين ط ،امر آموزش
   زمينه جهت رفع نيازهاي آكادميك خود برخوردار باشند.

عمده دانشجويان مطالعه حاضر مهارت خود در استفاده از نرم 
افزارها را از طريق خودآموزي كسب كرده بودند و تنها درصد 

ده پاييني از آنها اين مهارت را از طريق دانشگاه بدست آور
بودند. نتيجه مشابهي از مطالعات متعدد ديگر در اين زمينه به 

كاربردهاي با توجه به تاكيد ويژه بر  )23،17،16،13،11،5،4(دست آمد 
در دنياي امروز خصوصا در آموزش  فناورى اطالعات

، الزم است آموزش مهارتهاي مربوطه به صورت دندانپزشكي
  شود.تكميل و آكادميك و در بستر دانشگاه پيگيري 

  
  :نتيجه گيري

در مجموع، دسترسي دانشجويان دندانپزشكي به ابزارهاي 
فناوري اطالعات مثل كامپيوتر و اينترنت خوب بود. البته عمده 
جايگاه استفاده در منزل بوده و كمتر از نيمي از دانشجويان در 
دانشگاه از اينترنت استفاده مي كردند. ميزان دانش دانشجويان 

 سايت افراد عمده ه فناوري اطالعات نسبتا باال بود البتهدر زمين
 تخصصي سايت و عام افراد به معرفي براي دندانپزشكي مرجع
در زمينه كاربرد عمومي،  .شناختند نمي را خود رشته با مرتبط

اكثر دانشجويان هر روز از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي 
در مي كردند.  كردند اما درصد كمي ايميل خود را مرتب چك

زمينه كاربردهاي حرفه اي، ميزان استفاده روزانه از سايت هاي 
هاي آموزشي علمي بسيار  تخصصي يا دانلود فايل ها و فيلم

پايين بود، هرچه افراد دانش بيشتري در زمينه فناوري اطالعات 
و كاربري عمومي بيشتري داشتند، كاربرد حرفه اي باالتري هم 

با توجه به اهميت فناوري اطالعات در بنابراين . داشتند
هاي گوناگون از جمله آموزش، پژوهش، دندانپزشكي در حيطه

مديريت دندانپزشكي، مراقبت از بيمار و نيز دندانپزشكي از راه 
و   Onlineبه خصوص برگزاري كالس هاي درسي دور، 

در شرايطي مشابه شرايط    OnLineمتعاقب آن آزمون هاي 
لزوم آشنايي دانشجويان با گستره اين كرونا روس همه گيري وي

علم و فراهم آوردن زير ساختهاي الزم در دانشگاه همچون 
ارتقاء دسترسي به ابزارهاي فناوري اطالعات و ترغيب آنها براي 

  شود.اي مناسب احساس ميكاربرد حرفه
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