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مقدمه :استفاده از رایانه و اینترنت بهعنوان ابزاری ارزشمند در توسعه و بهبود ارایه خدمات
پزشکی میباشد .هدف از مطالعهی حاضر بررسی میزان دانش ،نگرش و عملکرد
دندانپزشکان شهر اصفهان در سال  2931پیرامون کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی
بود.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی -توصیفی بر روی  132نفر از دندانپزشکان شاغل شهر
اصفهان انجام شد .روش نمونهگیری تصادفی ساده و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه
بود .پرسشنامه پس از تأیید روایی و پایایی دارای  2بخش شامل سواالت  )2دموگرافیک)1 ،
حیطه دانش )9 ،حیطه نگرش و  )2حیطه عملکردی بود که بهصورت خودایفا توسط
دندانپزشکان تکمیل گردید .دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و
آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی پیرسون T-test ،و  chi- squareتجزیه و تحلیل شد
(.)α = 5/50
یافتهها 19/9 :درصد دندانپزشکان به رایانه در مطب و  12/1درصد دندانپزشکان به
اینترنت درمطب دسترسی داشتند .میانگین نمره دانش ،نگرش و عملکرد به ترتیب ± 8/3
 25/2 ± 0/0 ،19/2و  2/7 ± 1/1بهدست آمد .ارتباط معنیداری بین نمرهی دانش ،نگرش و
عملکرد دندانپزشکان و جنس و سن وجود نداشت ( .)p value < 5/50بین سابقهی کاری با
نگرش ارتباط ضعیف اما معنیداری وجود داشت (85/2 .)r = -5/521 ،p value = 5/529
درصد افراد ،عالقهمند به گذراندن دورههای آموزشی در این زمینه بودند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعهی حاضر میزان دانش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه
با کاربرد رایانه و اینترنت در شهر اصفهان در حد متوسط و نگرش در حد خوب بود و
تعداد قابل توجهی از دندانپزشکان عالقهمند به گذراندن دورههای آموزشی بودند .لذا با در
نظر گرفتن اهمیت این موضوع و باال بودن نگرش این افراد و عالقهمندی به کسب مهارت در
این زمینه آموزشهای تکمیلی در این زمینه توصیه میگردد.
کلید واژهها :رایانه ،اینترنت ،دندانپزشک ،دانش ،نگرش ،عملکرد
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مقدمه
پیدایش اینترنت و رایانه و گسترش آن تغییرات زیادی را در هر
علم و صنعت ایجاد کرده است ،علوم پزشکی نیز از این قاعده
مستثنی نبوده است و اینترنت و رایانه در توسعه و بهبود ارایه
خدمات پزشکی و دندانپزشکی نیز تأثیرات بهسزایی داشته
است .تحقیقات انجام شده نشان میدهدکه با ایجاد سیستمهای
اطالعاتی پیشرفته از قبیل شبکههای کامپیوتری و جهانی شدن
اینترنت ،بخشهای درمانی به این فکر افتادهاند که از طریق
اینترنت خدمات بهتری را به کلیهی مردم ارایه دهند[ .]1 ،2در
این سیستم همهی خدمات بهداشتی ،اعم از پروندهی
الکترونیک بیمار ،پزشکی بر اساس شواهد ،اطالعرسانی به
شهروندان ،اطالعرسانی به متخصصان و تیمهای مجازی
پزشکی و دندانپزشکی از امکانات مهندسی برای ارتقای سطح
سالمت جامعه استفاده میکنند .در حالت کلی این روشها با
هدف باالبردن کیفیت درمان ،بهبود ارتباط میان مراکز پزشکی
و دندانپزشکی ،بهینه سازی دسترسی به متخصصان ،کاهش
نیاز به حمل و نقل بیماران و کاهش هزینههای درمانی بهکار
گرفته میشود[ .]2-5برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار ،معاینه
از راه دور به کمک ارسال تصاویر رادیولوژی و گزارشهای
متنی و صوتی شرح حال بیمار از یک سو و ارایه دستورات به
صورت متن یا توسط پزشک از سوی دیگر از مزایا دیگر آن
است .بهنظر میرسد این روش با در نظر گرفتن طبیعت
درمانهای دندانپزشکی دارای کاربرد کمتری در بین
دندانپزشکان است[.]6
استفاده از رایانه و اینترنت بهعنوان ابزاری ارزشمند و
کاربردی در دندانپزشکی اولین بار در دههی  07میالدی در
دانشگاه کنتاکی ایالت متحده آمریکا بهعنوان یک برنامهی
درسی مدون مطرح گردید[.]6
استفاده از اینترنت در مواردی چون ارتباط بین
دندانپزشکان و بیماران بهصورت مشاوره و آموزش بیماران و
آموزش دانشجویان و انجام کارهای کلینیکی نیز مطرح
میشود .همچنین اینترنت اطالعات به روز و پیشرفتهای علوم
دندانپزشکی را در اختیار کاربران قرار میدهد .نتایج یک
تحقیق در انگلستان نشان میدهد که  11درصد دندانپزشکان
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از پست الکترونیک و  Internet discussion listبهمنظور
برقراری ارتباط با همکاران خود استفاده میکنند[.]0
در مطالعهی بهادرانی و همکاران[ ]8در سال  1881در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بررسی دانش ،نگرش و
عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت پرداخته شده است .این
مطالعه نشان داد که افراد مورد مطالعه نگرش مثبتی نسبت به
کاربرد رایانه و اینترنت در آموزش پزشکی داشتهاند ،ولی متأسفانه
دانش و عملکرد آنان در این زمینه پائینتر از سطح انتظار بود.
همچنین در مطالعاتی دیگر که در سال  1881در دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،در سال  1881در دانشگاه شهید بهشتی
تهران و در سال  1888در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پیرامون کاربرد کامپیوتر انجام شده است[ ،]1-11استفاده از
کامپیوتر در حیطهی پزشکی را امری ضروری نشان داده است.
به انضمام اینکه بهنظر میرسد آگاهی از چگونگی بازآموزی و
به روز کردن اطالعات پزشکی و تعیین میزان کاربرد اینترنت
در این امرجهت ارتقای کیفیت درمان بیماران ضروری است که
این امر در تحقیقانی که در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در
سال  1885انجام شده است نیز تأکید گردیده است[.]12
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر
در فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی درآمدهاند و
امکان دسترسی وسیع به اینترنت در محیطهای آموزشی
نشانگر این است که دانشجویان جدید از دانش رایانه حتی
بیشتر از اساتید خود برخوردار هستند و به همین دلیل سطح
توقعات آنها باالتر از قبل است[ .]1 ،18بهتبع این موضوع
استفاده و کاربرد رایانه و اینترنت در حیطهی شغلی در
فارغالتحصیالن جدید با دندانپزشکان با سابقه متفاوت میباشد.
در سالهای اخیر نیز مقاالت متعددی دربارهی رشد ،توسعه
و جایگزینی مطالب علمی به صورت برخط ( )onlineیا سایر
منابع وابسته به شبکهی جهانی در دانشگاهها گزارش شده
است[ ،]11 ،15به انضمام اینکه تکنولوژی جدید ممکن است
فواید آموزشی زیادی داشته باشد ولی استفاده کارآمد از این
تکنولوژی مستلزم همکاری و آموزش مناسب میباشد[.]16
امروزه در کشور ما نیز برنامههای بازآموزی غیرحضوری جهت
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آموزش دندانپزشکان بهکار گرفته میشود و مورد استفادهی
برخی از دندانپزشکان قرار میگیرد.
بنابراین امروزه کاربرد رایانه و اینترنت در بین دندانپزشکان
و به کارگیری  information technologyدر این حیطهی
شغلی جهت بهبود کیفیت ارایهی خدمات به بیماران و مدیریت
بهینهی مطبها و مراکز درمانی امری مفید و کمککننده
میباشد و دندانپزشکان نیز برای بهکارگیری این تکنولوژی در
حیطهی شغلی باید از دانش کافی ،نگرش مثبت و عملکرد قابل
قبول برخوردار باشند .از آن جایی که بهنظر میرسد تاکنون در
ایران مطالعهای در بین جامعهی دندانپزشکان پیرامون بررسی
دانش ،نگرش و عملکرد ایشان در ارتباط با کاربرد کامپیوتر و
اینترنت در حیطهی شغلی دندانپزشکی صورت نگرفته است در
این مطالعه به بررسی میزان دانش ،نگرش و عملکرد
دندانپزشکان در این زمینه در شهر اصفهان پرداخته شد.
مواد و روشها
این مطالعه مقطعی -توصیفی در جمعیت  1277نفری
دندانپزشکان عمومی سطح شهر اصفهان انجام شد .حجم
نمونه با اطمینان  15درصد ،تعداد  211نفر بهصورت تصادفی
ساده در نظر گرفته شد.
نمونهگیری بدینصورت بود که از روی لیست
دندانپزشکان اصفهان با استفاده از جداول اعداد تصادفی تعداد
نمونه انتخاب گردید .در صورت عدم شاغل بودن دندانپزشک
یا عدم تمایل فرد به شرکت در مطالعه مجدداً با استفاده از
جدول فرد دیگری جایگزین گردید.
ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطالعات در این مطالعه
پرسشنامه بود .جهت تهیه پرسشنامه سؤاالتی در زمینه
ارزیابی دانش ،نگرش و عملکرد دندانپزشکان در مورد کاربرد
کامپیوتر در حیطهی شغلی جمع آوری شد و سؤاالت مناسبی از
بین آنها انتخاب گردید .این پرسشنامه جهت اعتبار سنجی
محتوایی توسط سه نفر از متخصصین سالمت دهان و دندان و
دو نفر از کارشناسان Education Development ( EDC
 )centerبررسی و تأیید شد .پرسشنامه در مطالعه پایلوت بین
 17نفر توزیع و با آلفای کرونباخ  7/86از نظر پایایی تأیید شد.
در نهایت به چهار حیطه تقسیم گردید که شامل سؤاالت
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دموگرافیک ،سن ،جنس و سابقه کار 8 ،سؤال در حیطهی
دانش با نمره دهی از یک تا ( 5طیف نمره  8تا  11 ،)17سؤال
در حیطهی نگرش با استفاده از طیف لیکرت از کامالً مخالفم
(صفر) تا کامالً موافقم ( )1نمرهگذاری شد (طیف نمره صفر تا
 )11و قسمت چهارم پرسشنامه شامل  1سؤال مربوط به
عملکرد به صورت بلی و خیر بود (طیف نمره صفر تا .)1
در نهایت جهت تعیین سطح دانش ،نگرش و عملکرد
دندانپزشکان ،حیطهی دانش به سه سطح کم (کمتر از ،)18
متوسط ( )11-20و خوب ( ،)28-17حیطه نگرش به سه سطح
ضعیف (کمتر از  ،)11متوسط ( )15-21و خوب ( )87-11و نیز
حیطهی عملکرد به سه سطح ضعیف (کمتر از  ،)8متوسط (-6
 )1و خوب ( )0-17تقسیم شد.
دادهها با رعایت محرمانه بودن وارد نرمافزار  SPSSنسخه
 )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16شد .برای
محاسبهی میانگین نمره و فراوانیها از آنالیزهای توصیفی و
جهت بررسی ارتباط متغیرهای اصلی از آزمون همبستگی و نیز
آزمون  T-testو  chi-squareاستفاده شد (.)α = 7/75
یافتهها
این مطالعه در جامعه آماری شامل  211نفر از دندانپزشکان
شهر اصفهان به تعداد  11/5( 122درصد) زن و 05/5( 161
درصد) مرد انجام شد .میانگین سن این افراد 17/12 ± 0/08
سال بود .سابقهی کاری افراد بهطور میانگین 12/1 ± 0/8
سال بود .جدول  1خصوصیات دموگرافیک افراد مورد مطالعه را
نشان میدهد.
جدول  .0خصوصیات دموگرافیک دندانپزشکان مورد مطالعه
سن
جنس
سابقه کار

داشتن کامپیوتر در مطب
دسترسی به اینترنت

کمتر از  17سال
بیش از  17سال
زن
مرد
کمتر از  0سال
بین  0تا  11سال
بیش از  11سال
بلی
خیر
بلی
خیر

فراوانی
151
118
128
101
00
175
112
186
178
182
111

درصد
51
11
12
58
26/2
85/0
88/1
68/0
86/8
62/8
80/2
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براساس نتایج این مطالعه میانگین نمرهی دانش در
دندانپزشکان  28/5 ± 8/1و میانگین نمرهی نگرش ± 5/5
 17/1و میانگین نمرهی عملکرد  1/0 ± 2/6بهدست آمد
(جدول.)2
براساس آزمون کای ارتباط سطوح دانش و نگرش و
عملکرد با یکدیگر بررسی گردید که غیر از ارتباط نگرش و
عملکرد که با  p value = 7/16معنیدار نبود ،سایر حیطهها با
هم ارتباط معنیدار داشتند (.)p value > 7/75
براساس آزمون  T-testبین جنس و میانگین نمره دانش
( ،)p value = 7/00نگرش ( )p value = 7/82و عملکرد
( )p value = 7/10تفاوت آماری معنیدار دیده نشد و در مورد
سن و سابقهی کار نیز آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که
فقط سابقهی کار با نگرش ارتباط معکوس و معنیداری داشت

( p value = 7/718و .)r = -7/12
آزمون  Tمستقل نشان داد که ارتباط آماری معنیداری بین
داشتن کامپیوتر در مطب و همچنین دسترسی به اینترنت در
مطب با دانش و نگرش و عملکرد دندانپزشک وجود دارد
(.)p value > 7/75
در مورد داشتن کامپیوتر در مطب و دسترسی به اینترنت در
مطب و خصوصیات دموگرافیک یعنی سن ،جنس و سابقهی
کاری ارتباط معنیداری وجود نداشت.
در پاسخ به سؤال چگونه استفاده از کامپیوتر آشنا شدهاید:
بیشترین پاسخ به مطالعه شخصی و کسب تجربه شخصی در
درجه اول و سپس گذراندن دورههای تخصصی بود .جدول 8
نشان دهنده فراوانی پاسخها میباشد.

جدول  .9توزیع فراوانی و میانگین نمرات کسب شده در سه حیطه دانش ،نگرش و عملکرد
حیطههای مورد مطالعه
دانش ()5-17

نگرش ()7-11

عملکرد ()7-1

سطح

(درصد) تعداد

کم (کمتر از )18
متوسط ()11-20
خوب ()28-17
کم (کمتر از )11
متوسط ()15-21
خوب ()87-11
کم (کمتر از )8
متوسط ()1-6
خوب ()0-17

(85 )12/1%
(128 )11/1%
(120 )18/8%
(5 )1/8%
(117 )81%
(160 )51/2%
(17 )88/1%
(170 )81/8%
(05 )20/6%

انحراف معیار  ±میانگین
28/11 ± 8/18

17/11 ± 5/5

1/01 ± 2/66

جدول  .1فراوانی پاسخهای دندانپزشکان در مورد چگونگی آشنایی با کاربرد کامپیوتر
سوال
پاسخ
برنامههای آموزشی دانشگاه
گذراندن دورههای تخصصی
مطالعه شخصی و کسب تجربه در این زمینه
دانشگاه و مطالعه شخصی
دانشگاه و دورههای تخصصی
مطالعه شخصی و دوره تخصصی
دانشگاه ،دوره و شخصی
سایر موارد
جمع
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چگونه استفاده از کامپیوتر آشنا شدید؟
درصد
فراوانی
10/6
11
21/2
51
88/1
12
1/0
20
1/7
11
1/0
18
2/1
8
6/8
11
177
208
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بحث
رشد فزاینده اطالعات پزشکی همزمان با پیشرفتهای فناوری
اطالعرسانی روشنگر اهمیت دانش و مهارت استفاده از رایانه در
علوم پزشکی میباشد[ .]11در این مطالعه به بررسی دانش،
نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان
نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت پرداخته شد .براساس نتایج
بهدست آمده دانش و عملکرد دندانپزشکان در حد متوسط و
نگرش ایشان در حد خوب بود .بهادرانی و همکاران[ ]8در
تحقیقی با عنوان بررسی دانش ،نگرش و عملکرد اعضای
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون کاربرد
رایانه و شبکه اینترنت ،به این نتیجه دست یافتند که اکثریت
اعضای هیأت علمی نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در
آموزش پزشکی نگرش مثبت دارند ولی درصد قابل توجهی از
آنها ،از دانش و مهارت کافی برخوردار نیستند ،که با نتایج
مطالعهی حاضر همخوانی کامل دارد و بهنظر میرسد که
متخصصین نیز در زمینه دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر نیاز
به آموزشهای تکمیلی دارند.
مطالعه ملکی و همکاران[ ]17نشان داد که اعضای هیأت
علمی استفاده از اینترنت برای دسترسی دانشجویان به
جزوههای دانشگاهی را مفید میدانستند .در این مطالعه نگرش
نسبت به کاربرد اینترنت در آموزش دندانپزشکی در دو گروه
دانشجویان و استادان مثبت بود .نتایج مطالعه  Roweو
همکاران[ ]18که بر روی دستیاران تخصصی سال اول در کانادا
انجام شد ،نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان نگرش مثبتی
نسبت به استفاده از کامپیوتر دارند و آموزش آن بهصورت
اجباری را مطلوب میدانند.
نتایج مطالعهی حاضر نیز نشان داد که  87/8درصد از
پاسخگویان بیان نمودند که عالقمند به شرکت در کارگاههای
آموزشی کامپیوتر و اینترنت هستند و نمره نگرش
شرکتکنندگان در حد خوب بهدست آمد .بنابراین مطالعهی
حاضر در میان دندانپزشکان شاغل شهر اصفهان نتایج
مشابهی با مطالعهی ملکی و همکاران[ Rowe ،]17و
همکاران[ ]18و بهادرانی و همکاران[ ]8در حیطه نگرش نسبت
به استفاده از کامپیوتر را نشان داد.
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مطالعه  Gibsonو همکاران[ ]11در اسکاتلند نشان داد که
 18درصد دندانپزشکان و اساتید دندانپزشکی مهارت
متوسطی در استفاده از کامپیوتر دارند .همچنین نتایج این
مطالعه نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان در این مطالعه
مهارت خود را بهصورت تجربی کسب کرده بودند .نتایج
مطالعهی حاضر سطح آگاهی و عملکرد متوسطی در استفاده از
کامپیوتر در میان شرکت کنندگان نشان داد .بنابراین میتوان
گفت نتایج مطالعهی حاضر از نظر سطح مهارت دندانپزشکان
با مطالعه  Gibsonو همکاران[ ]11همخوانی دارد.
براساس این مطالعه ارتباط معنیداری میان سطح دانش
درباره کامپیوتر و نگرش و مهارت استفاده از آن وجود داشت.
این امر احتماالً به این دلیل است که دانش و آگاهی بیشتر از
علوم و فناوریهای جدید فرد را به استفاده از مزایای آنها
ترغیب میکند و منجر به نگرش بهتر در رابطه با کاربرد با این
فناوریها میگردد .اما نتایج این مطالعه ارتباط معنیداری میان
نگرش و عملکرد نشان نداد .این امر ناشی از این مسأله است
که نگرش مثبت بدون آگاهی کافی نمیتواند منجر به عملکرد
مناسب فرد در هر زمینهای از جمله استفاده از کامپیوتر و دیگر
فناوریهای دیجیتالی گردد .بنابراین میتوان گفت در کاربرد و
استفاده از کامپیوتر و رایانه در مطب ،دانش و آگاهی از استفاده
از آنها عاملی تعیین کننده و مهم میباشد.
نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که تقریباً  67درصد
دندانپزشکان شاغل در سطح اصفهان در مطب خود کامپیوتر
داشته و دسترسی به شبکه اینترنت دارند.
 Schleyerو همکاران[ ]15در مطالعهای در آمریکا نشان
دادند که  06/5درصد از دندانپزشکان در مطب خود کامپیوتر
دارند .که به نتایج مطالعهی حاضر نزدیک می باشد .البته باید
به اختالف زمانی آن در مطالعه توجه داشت .احتماالً اگر در
سالهای اخیر این بررسی صورت گیرد بیشک این درصد
بسیار باالتر خواهد بود چرا که براساس گزارش American
 dental associationsدر سال  2775استفاده از فناوری
دیجیتالی در زمینه شغلی در بین دندانپزشکان افزایش
چشمگیری داشته و از  11درصد در سال  1181به  85درصد در
سال  2777رسیده است[.]16
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همچنین نتایج مطالعهی  Schleyerو همکاران[ ]15نشان
داد که میان سن و میزان دانش فرد درباره کامپیوتر ارتباط
معنیداری وجود ندارد .نتایج مطالعهی حاضر ارتباط معنیداری
میان سن و نمرات در حیطههای دانش ،نگرش و مهارت نشان
نداد ،که با مطالعه  Schleyerو همکاران[ ]15همخوانی دارد.
البته ارتباط میان سن و نمره دانش نزدیک به سطح معنیداری
میباشد شاید با حجم نمونه بیشتر این ارتباط معنیدار گردد.
آزمون پیرسون یک همبستگی ضعیف ولی معکوس میان این
دو متغیر نشان داد .وقوع چنین رابطهای منطقی بهنظر میرسد،
زیرا بهطور کلی ،با گذر زمان استفاده از فناوریهای جدید
افزایش مییابد و برنامههای آموزشی بیشتری برای استفاده از
آنها تدوین میگردد .ضمن آنکه با گذر زمان و پیشرفت
تکنولوژی به تدریج نقایص آنها نیز برطرف میگردد و پذیرش
و تقاضای جامعه برای استفاده از آنها افزایش مییابد ،بنابراین
طبیعی است اگر فارغالتحصیالن جدید دانشگاه و شاغلین با
سن کمتر سطح دانش ،نگرش و عملکرد باالتری نسبت به
افراد با سن باالتر داشته باشند.
نتایج مطالعهی حاضر ارتباط معنیدار و مستقیمی میان
سابقهی کار و نگرش درباره استفاده از کامپیوتر در مطب نشان
داد اما این ارتباط میان سابقه کار و سطح دانش و عملکرد
معنیدار نشد .علت این رابطه مستقیم میان سابقه کار و نگرش
درباره استفاده از کامپیوتر میتواند از سوابق و تجربیات خوب
دندانپزشکان در استفاده از کامپیوتر ،برخورد با مشکالت کمتر
با استفاده ازکامپیوتر و آشنایی بیشتر افراد با کامپیوتر و مزایای
آن در پروسههای درمانی با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی
باشد.
براساس نتایج مطالعهی حاضر ارتباط معنیداری میان
داشتن کامپیوتر و دسترسی به اینترنت در مطب و سطح دانش،
نگرش و مهارت استفاده از آن بهدست آمد .بهطور مسلم با در
دسترس بودن کامپیوتر استفاده از آن نیز بیشتر خواهد شد که
منجر به آشنایی و افزایش آگاهی فرد از مزایای آن و نگرش
مثبتتر نسبت به آن میشود .عالوه بر این استفاده بیشتر از
کامپیوتر بهدنبال حضور بیشتر آن در زندگی منجر به بهبود
عملکرد با آن نیز خواهد گردید.
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آصفزاده و رأفتی[ ]12در مطالعهی خود چگونگی به روز
کردن اطالعات پزشکان و دندانپزشکان پس از فراغت از
تحصیل بهوسیله منابع اینترنتی را مورد بررسی قرار دادند .این
مطالعه نشان داد که  21/6درصد از نمونه مورد مطالعه استفاده
از اینترنت و پست الکترونیک و  28/1درصد مطالعه مجلههای
خارجی را بهترین منبع بازآموزی میدانستند .وی در این مطالعه
به لزوم برگزاری کارگاههای آموزشی و گسترش امکانات
نرمافزاری و سختافزاری در مراکز آموزشی -درمانی ،ایجاد
سایتهایی برای بازآموزی و ایجاد کتابخانه الکترونیکی در
دانشگاه اشاره نموده است.
در مطالعهی حاضر اکثریت شرکت کنندگان نحوه آشنایی
خود با کامپیوتر را از طریق مطالعه شخصی و کسب تجربه
اعالم کردند ،پس از آن به ترتیب درصد فراوانی گذراندن
دورههای تخصصی و برنامههای آموزشی دانشگاه قرار داشتند.
بنابراین نتایج مطالعهی حاضر با مطالعه  Gibsonو
همکاران[ ]11از نظر نحوه آشنایی شرکت کنندگان با کامپیوتر
همخوانی دارد و در هر دو مطالعه آشنایی دندانپزشکان اغلب
بهوسیله تجربی و توسط خود فرد صورت میگیرد .بنابراین با
توجه به پیشنهادهای مطالعه آصفزاده و رافتی[ ]12و نتایج
مطالعهی حاضر بهنظر میرسد برگزاری کارگاههای آموزشی و
گسترش امکانات سختافزاری -نرمافزاری در مراکز آموزشی
درمانی امری ضروری جهت ارتقای سطح آگاهی دندانپزشکان
نسبت به استفاده از کامپیوتر و فناوریهای نوین مییاشد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به محدود بودن
نمونهها به سطح شهر اصفهان و همچنین عدم تفکیک
دندانپزشکان شاغل در مراکز دولتی و مطبهای خصوصی
اشاره کرد .پیشنهاد میگردد مشابه این طرح تحقیقاتی در سایر
شهرهای استان و به تفکیک محل کار صورت گیرد .تا امکان
تعمیم پذیری و همچنین مقایسه نتایج افزایش یابد همچنین
انجام مطالعات مشابه جهت مقایسه این موضوع در
دندانپزشکان عمومی و متخصص و یا در سایر رشتههای علوم
پزشکی نیز پیشنهاد میگردد .بدین ترتیب امکان مقایسه کاربرد
شغلی کامپیوتر و اینترنت در بین رشتهها نیز محقق میگردد.
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بودن نگرش این افراد و عالقهمندی به کسب مهارت در این
زمینه بهنظر میرسد الزم است آموزشهای تکمیلی در این
 تا با افزایش دانش و مهارتهای کاربردی.زمینه صورت گیرد
این فنآوری در جهت ارتقا سطح خدماترسانی و سالمت
.جامعه توسط دندانپزشکان گامی مؤثر برداشته شود
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نتیجهگیری
 عملکرد،با توجه به نتایج این مطالعه میزان دانش
دندانپزشکان در رابطه با کاربرد رایانه و اینترنت در شهر
اصفهان در حد متوسط و نگرش در حد خوب بود و تعداد
قابلتوجهی از دندانپزشکان عالقهمند به گذراندن دورههای
 لذا با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع و باال.آموزشی بودند
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Knowledge, attitudes and skills of general dentists in Isfahan about
the use of computer and the Internet for professional purposes in 2013

Faezeh Eslamipour*, Masoud Ghasemi
Abstract
Introduction: Computers and the Internet are considered useful tools to develop and improve
health care services. The aim of this study was to evaluate knowledge, attitudes and skills of general
dentists in Isfahan about the use of computers and the Internet for professional purposes in 2013.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 294 general dentists were recruited. Simple
random sampling was used and data collection tool was a questionnaire. The questionnaire’s
validity and reliability were confirmed. It included four sections: demographic data, knowledge,
attitude, and skills. The questionnaire was completed by the participants. Data was analyzed with
descriptive tests, t-test, chi-squared test and Pearson’s correlation using SPSS 16 (α = 0.05).
Results: Of the participants 63.3% had a computer and 61.6% had access to the Internet in their
office. The mean scores of the participants for knowledge, attitude and performance were 23.4 ±
8.9, 40.1 ± 5.5 and 4.7 ± 2.6, respectively. Age and sex had no significant relationship with the
participants’ knowledge, attitude and performance (p value > 0.05). The results showed a
significant, but weak, correlation between attitude and job experience (p value = 0.043, r = -0.012).
In addition, 80.4% of the participants were interested in taking part in computer courses.
Conclusion: Considering the results of this study, the knowledge and skill of using computer and
the Internet of Isfahan dentists was at a moderate level and their attitude was at a high level in
Isfahan and a large number of them were interested in participating in educational courses.
Therefore, considering the importance of this issue and a high attitude level of dentists and their
interest in gaining skill, additional training in this area is recommended.
Key words: Attitude, Computer, Dentist, Internet, Knowledge, Skill
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