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 Kumarو همکاران استفاده از اینترنت را در بین دانشجویان

در سالهای اخیر ،آموزش پزشکی و دندانپزشکی در حال

دندانپزشکی عمومی بررسی کردند .از بین  887نفر شرکت

انتقال از سیستم آموزشی سنتی به سمتی است که خود

کننده تنها  5/7درصد دانشجویان روزانه از اینترنت برای

دانشجویان نقش فعالی در آموزش دارند .در همین راستا،
یادگیری و آموزش از طریق کامپیوتر و اینترنت ،عمومیت

کارهای عمومی و  8/9درصد برای امور دندانپزشکی بهره
میبردند .بیش از نیمی از شرکت کنندگان ( 55/5درصد)

روزافزون یافته است .فواید بسیاری در آموزش و یادگیری به

هیچگاه از اینترنت به صورت آکادمیک استفاده نمیکردند.

وسیله اینترنت و کامپیوتر وجود دارد .از جمله این که اینترنت

حدود نیمی از شرکت کنندگان در خانه به اینترنت دسترسی

یک وسیله ارتباط جمعی ،ارزان قیمت و سریع است و

داشتند و فقط  7/1درصد آنها در دانشگاه از اینترنت استفاده

اطالعات مورد نیاز در هر جایی توسط یک اتصال اینترنتی و

میکردند .دانشجویان دوره کلینیک ( 72درصد) نسبت به

بدون محدودیت زمانی میتواند به دست آید .اطالعات موجود

دانشجویان پرهکلینیک ( 89درصد) به نسبت بیشتری از اینترنت

در اینترنت اغلب به روز است و به همین دلیل ،به یک ابزار

برای اهداف دندانپزشکی استفاده میکردند .همچنین

مناسب برای پیگیری پیشرفتهای علمی تبدیل شده است.

دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر برای کارهای

عصری که ما در آن زندگی میکنیم ،عصر انفجار اطالعات

عمومی و اهداف دندانپزشکی از اینترنت بهره میبردند (.)1

است که در هر لحظه مقاالت جدیدی منتشر میشود که نتایج

در ایران نیز ابطحی و فعلی میزان مهارت و استفاده از

خود را به جهانیان عرضه میکند ( .)9عالوه بر این که اینترنت

تکنولوژی اطالعات و اینترنت را در میان استادان ،دستیاران

یک ابزار قوی ارتباطی است ،یک منبع در حال رشد نیز برای

تخصصی و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد مورد

ارتقای اطالعات است و باعث به روز نگه داشتن پایه علمی

بررسی قرار دادند .در این مطالعه که  499نفر شرکت داشتند،

دانشگاهیان و سایرحرفههای سالمت میشود ( .)8این موضوع

بیش از  71درصد استفاده از کامپیوتر توسط  51/2درصد

به ویژه برای دانشجویان و استادان کشورهای در حال توسعه

استادان 89/1 ،درصد دستیاران و  98/1درصد دانشجویان در

سودمند است که اینترنت خأل اطالعات را در این کشورها

جهت فعالیتهای دانشگاهی بود (.)7

برطرف میکند (.)4
دانشگاهها محیط بسیار مهمی در جهت کمک به دانشجویان
و استادان برای آموختن نحوه استفاده از اینترنت و کامپیوتر

 Uribeو  Marinoمطالعهای با عنوان استفاده از اینترنت
توسط دانشجویان دندانپزشکی در  Chileانجام دادند .در این
مطالعه ،تمام  918نفر شرکت کننده به کامپیوتر دسترسی داشتند

هستند ( .)8بزرگترین سد برای افزایش اطالعات بر پایه

و  11/8درصد از اینترنت استفاده میکردند 74/8 .درصد

اینترنت ،در کشورهای در حال توسعه مانند ایران منابع مالی

دانشجویان ،اینترنت خانگی داشتند .تعداد کمی از آنها (89/9

محدود و ضعف فرهنگی است .امروزه استفاده عمومی از

درصد) از اینترنت برای جستجوی اطالعات دندانپزشکی برای

اینترنت در ایران افزایش یافته است و پیشبینی میشود که این

دروس خود بهره میبردند .در این مطالعه ،دانشجویان پسر به

افزایش در بین پرسنل پزشکی و دندانپزشکی جهت اهداف

طور معنیداری بیش از دختران از اینترنت استفاده میکردند و

آموزشی و کار کلینیکی نیز منعکس شود (.)5

دانشجویان سالهای باالتر (دوره کلینیک) به طور قابل توجهی

در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی در رابطه با میزان آگاهی
و استفاده از کامپیوتر و اینترنت در بین دانشجویان و استادان
رشتههای مختلف انجام شده است .در مطالعهای در هند،
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بیش از دانشجویان دوره علوم پایه و پرهکلینیک از اینترنت
استفاده میکردند (.)8
ملکی و همکاران ،نگرش و عملکرد استادان و دانشجویان

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره دهم شماره دوم

روشكار

نسبت به کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش دندانپزشکی را

در این مطالعه مقطعی که نمونهگیری به روش سرشماری و

در بین  415نفر از دانشجویان و  71نفر از اعضای هیأت علمی

در دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال تحصیلی 9421-11

مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده کردند که  18/2درصد

انجام شد 55 ،نفر از استادان (شامل استاد ،دانشیار ،استادیار و

دانشجویان به کامپیوتر و  14/8درصد آنها به اینترنت دسترسی

مربی) 88 ،نفر از دستیاران تخصصی (سالهای اول تا سوم) و

داشتند؛ این میزانها در بین استادان به ترتیب  12/7و 17/5

 888نفر از دانشجویان عمومی (سالهای اول تا ششم) شرکت

درصد بود .نتایج حاکی از این بود که میزان دستیابی به اینترنت

داشتند.

هم در میان دانشجویان و هم استادان مناسب میباشد و نگرش

ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامه بود .بدین

هر دو گروه نسبت به کاربرد اینترنت در آموزش دندانپزشکی

ترتیب که ابتدا پرسشنامهای با استفاده از مطالعات مشابه تهیه

مثبت است (.)2

گردید ( .)9 ،2جهت بررسی روایی ،این پرسشنامه در اختیار

از آن جایی که امروزه توانایی کار با کامپیوتر و نحوه

 91نفر از استادان رشتههای مختلف دندانپزشکی قرار گرفت و

استفاده از اینترنت در دانشگاههای دنیا در جهت آموزش و

با توجه به نقطه نظرات این استادان در موارد الزم ،تغییرات یا

یادگیری به ویژه در علوم پزشکی و دندانپزشکی ،نقش اصلی

اصالحات مورد نظر آنها اعمال شد .بعد از تأیید روایی

را دارا میباشد و از طرفی دیگر ،با توجه به این که تنها راه

سؤاالت ،جهت بررسی پایایی ،پرسشنامه در اختیار  95نفر از

دستیابی سریع و آسان به علوم جدید و مقاالت علمی از طریق

دانشجویان دندانپزشکی که جزء جامعه مورد مطالعه بودند،

اینترنت است ،ضرورت دارد که افراد درگیر در این حیطه از

قرار گرفت .به منظور همبستگی درونی سؤاالت ،از آزمون

جمله استادان ،دستیاران تخصصی و دانشجویان با این دو ابزار

 Cronbach's alphaاستفاده شد .آماره این آزمون

آشنایی و توانایی استفاده از آنها را جهت به روز بودن در

( )α = 1/715نشان دهنده همبستگی درونی مطلوب سؤاالت

زمینه علمی داشته باشند .در کشور ایران نیز که یکی از

بود.

کشورهای در حال توسعه است ،این امر ضروری است .به

پرسشنامه شامل دو بخش مربوط به میزان مهارت و میزان

همین منظور ،در بعضی از دانشگاهها و دانشکدههای علوم

استفاده از کامپیوتر و اینترنت و در مجموع ،حاوی  91سؤال

پزشکی کشور ،مطالعاتی در جهت تعیین میزان آگاهی ،مهارت

بود .سؤاالت در زمینه نحوه آشنایی افراد با کامپیوتر (در بیرون

و استفاده از کامپیوتر و اینترنت در بین استادان و دانشجویان

از محیط دانشگاه ،در محیط دانشگاه ،مطالعه و تجربه

انجام گرفته است.

شخصی) ،نحوه دسترسی به کامپیوتر (خانه ،دانشگاه) ،نوع

نظر به رتبه علمی خوب دانشکده دندانپزشکی کرمان و

استفاده از کامپیوتر ( ،Ms office ،Multimediaاینترنت،

اهمیت مطابقت نحوه مطالعه و آموزش دانشجویان در این

مدیریت اطالعات) ،میزان استفاده از کامپیوتر در طول روز

دانشکده با استانداردهای جهانی و استفاده از اینترنت و

(کمتر از نیم ساعت در روز ،نیم ساعت تا دو ساعت در روز،

کامپیوتر و همچنین عدم انجام مطالعهای در این زمینه،

بیش از  8ساعت در روز) ،میزان استفاده از کامپیوتر جهت

ضرورت انجام این مطالعه احساس گردید.

فعالیتهای دانشگاهی (کمتر از  95درصد 95-45 ،درصد،

هدف این مطالعه ،بررسی میزان مهارت و استفاده از

 45-71درصد ،بیش از  71درصد) ،میزان توانایی کار با

کامپیوتر و اینترنت در بین استادان ،دستیاران تخصصی و

اینترنت (ساده و نیاز به آموزش ندارد ،برای استفاده حتما نیاز

دانشجویان دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی کرمان بود.

به آموزش دارد ،با وجود آموزش هنوز نمیتواند خوب از آن
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استفاده کند) ،میزان استفاده از سرویسهای اینترنت (،Email

( 88زن و  87مرد) 88 ،دستیار ( 88زن و  92مرد) و 889

 ،)Chat ،Searchداشتن  Emailشخصی (دارد ،ندارد)،

دانشجو ( 948زن و  911مرد) بود.

دفعات چک کردن ایمیل (هر روز ،هر هفته ،ماهانه ،به ندرت و

نتایج نشان داد که  4گروه مورد مطالعه از لحاظ نحوه آشنایی

یا هرگز) بود .همچنین میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت به

با کامپیوتر با هم تفاوت معنیداری داشتند ()P > 1/15؛ به

تفکیک جنس در همه گروهها ،مورد بررسی و مقایسه قرار

طوری که حدود  14درصد دانشجویان اعالم کردند که نحوه

گرفت.

آشنایی آنها با کامپیوتر بیشتر به صورت تجربی و مطالعه

پرسشنامه مربوط توسط محقق بدون ذکر نام و اطالعات

شخصی بوده است و این در حالی است که حدود  51درصد

شخصی در اختیار تمام افراد قرار داده شد و توضیحات مربوط

استادان در محیط دانشگاه با کامپیوتر آشنایی پیدا کردهاند.

به سؤاالت به صورت گروهی یا فردی ارایه گردید.

همچنین دانشجویان ( 18/5درصد) به طور معنیداری بیش از

پرسشنامهها پس از تکمیل ،جمعآوری گردید که از مجموع

دو گروه دیگر در خانه به کامپیوتر دسترسی داشتند .مقایسه

 484نفر  448نفر به همه سؤاالت پاسخ دادند .در نهایت از

نتایج از لحاظ نوع استفاده از کامپیوتر در بین سه گروه نشان

آزمونهای آماری فراوانی مطلق و نسبی برای ارایه نتایج

داد که فقط از لحاظ استفاده از نرمافزار  Ms officeبا هم

توصیفی و از آزمون  Chi-squareبرای مقایسه سؤاالت و

تفاوت داشتند؛ به نحوی که استادان نسبت به دو گروه دیگر

شاخصهای مورد نظر در سه گروه مورد مطالعه استفاده شد.

میزان استفاده بیشتری از این آیتم داشتند ( .)P = 1/114سه

دادههای جمعآوری شده به کمک نرمافزار  SPSSنسخه 91

گروه از لحاظ استفاده از  ،Multimediaاینترنت و مدیریت

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه

اطالعات با هم تفاوت آماری معنیداری نداشتند (جدول .)9

و تحلیل آماری قرار گرفتند و  P > 1/15معنیدار در نظر
گرفته شد.

استادان و دستیاران با درصد باالتری نسبت به دانشجویان
عمومی از کامپیوتر جهت فعالیتهای دانشگاهی استفاده
میکنند؛ در حالی که کمتر از  95درصد دانشجویان از کامپیوتر
برای فعالیتهای دانشگاهی استفاده میکنند و بین  4گروه

يافتهها

پس از جمعآوری پرسشنامهها  8نفر از استادان 8 ،نفر از
دستیاران تخصصی و  4نفر از دانشجویان عمومی به علت عدم
تکمیل پرسشنامه یا نقص در تکمیل آن ،از مطالعه حذف
شدند و تعداد باقیمانده افراد در هر گروه به ترتیب  59استاد

تفاوت معنیداری مشاهده شد (( )P > 1/119جدول .)9
چنانچه در جدول  9مشاهده میشود ،میزان توانایی استادان
در کار کردن با اینترنت بیش از دو گروه دیگر بود ،اما تفاوت
بین سه گروه از نظر آماری معنیدار نبود (.)P < 1/15

جدول  .9مقایسه میزان مهارت و استفاده از کامپیوتر و اینترنت در بین استادان ،دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی
استادان

دستیاران

دانشجویان

n = 59

n = 88

n = 889

مقدار P

نحوه آشنایی با کامپیوتر
دوره آموزشی در بیرون از محیط دانشگاه
دوره آموزشی در محیط دانشگاه
مطالعه و تجربه شخصی
نحوه دسترسی به کامپیوتر
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(98 )87/5

(1 )89/8

(41 )98/8

1/191

(85 )81

(98 )44/4

(81 )91/2

> 1/119

(88 )28/8

(44 )72/1

(881 )14/2

1/119

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
خانه

(88 )21/4

(49 )74/2

(884 )18/5

1/119

دانشگاه

(81 )11/8

(41 )25/7

(921 )72/8

1/917

نوع استفاده از کامپیوتر
Multimedia

(89 )89/8

(98 )82/1

(998 )81/5

1/119

Ms office

(88 )84/9

(91 )84/2

(51 )81/7

1/114

اینترنت

(51 )12/1

(81 )15/8

(882 )18/1

1/711

مدیریت اطالعات

(98 )84/5

(1 )89/8

(81 )81/4

1/275

میزان استفاده از کامپیوتر جهت فعالیتهای دانشگاهی
میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای دانشگاهی کمتر از  95درصد

(8 )4/1

(1 )98/4

(991 )85/1

میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای دانشگاهی  95تا  45درصد

(97 )44/4

(1 )98/4

(28 )48/1

میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای دانشگاهی  45تا  71درصد

(91 )49/8

(91 )85/8

(42 )95/2

میزان استفاده از کامپیوتر در فعالیتهای دانشگاهی بیش از  71درصد

(91 )49/8

(99 )81/8

(1 )4/7

> 1/119

میزان توانایی کار با اینترنت
ساده و نیاز به آموزش ندارم

(81 )27/8

(41 )79/8

(979 )79/1

برای استفاده حتما نیاز به آموزش دارم

(7 )94/7

(2 )91/1

(58 )88/8

با وجود آموزش هنوز نمیتوانم خوب از آن استفاده کنم

(8 )7/2

(8 )1/5

(91 )1/1

1/148

جدول  8نشان میدهد که استادان به طور معنیداری بیش از

دانشجویان ( 21/1درصد) به طور معنیداری بیشتر است

دانشجویان و دستیاران از اینترنت به منظور چک کردن Email

( .)P = 1/111همچنین  58درصد استادان و حدود  81درصد

استفاده میکردند ()P = 1/119؛ در حالی که در میزان استفاده

دستیاران هر روز  Emailخود را چک میکردند و این در

از اینترنت برای  Searchو  Chatبین سه گروه تفاوت

حالی بود که تنها  98درصد دانشجویان هر روز  Emailخود

معنیداری وجود نداشت .همچنین  911درصد استادان و 17/1

را چک مینمودند ،که این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار بود

درصد دستیاران دارای  Emailشخصی بودند که نسبت به

(.)P > 1/119

جدول  .8مقایسه میزان استفاده از سرویسهای اینترنت و Email

شخصی در بین استادان ،دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی
استادان

دستیاران

دانشجویان

n = 59

n = 88

n = 889

مقدار P

استفاده از سرویسهای اینترنت و داشتن  Emailشخصی
Email

(82 )18/9

(41 )79/8

(914 )17/1

1/119

Search

(89 )21/8

(45 )24/4

(811 )21/7

1/878

(9 )8/1

(8 )1/5

(48 )94/4

1/119

(59 )911

(89 )17/1

(891 )21/1

1/111

Chat
داشتن  Emailشخصی
چک کردن Email
هر روز  Emailخود را چک میکنند

(87 )58/1

(99 )81/8

(48 )98/9

هر هفته  Emailخود راچک میکنند

(92 )45/4

(81 )87/1

(19 )47/7

ماهانه  Emailخود را چک میکنند

(8 )7/2

(1 )89/8

(75 )49/9

> 1/119
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بررسی میزان مهارت و استفاده از...
به ندرت  Emailخود را چک میکنند و یا هرگز چک نمیکنند

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،میزان استفاده از
کامپیوتر و اینترنت در سه گروه در بین افراد مذکر و مؤنث

سجادی و همکاران
(8 )4/1

(8 )8/2

(89 )91/2

تفاوت معنیداری وجود نداشت و به طور تقریبی بیشترین
میزان استفاده در هر سه گروه ،نیم تا دو ساعت بود.

جدول  .4میزان استفاده استادان ،دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی از کامپیوتر و اینترنت به تفکیک جنس
مرد

زن

n = 911

n = 948

مقدار P

میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت توسط دانشجویان
کمتر از نیم ساعت در روز

(84 )41/8

(51 )88/7

نیم ساعت تا دو ساعت در روز

(58 )87/2

(54 )81/9

بیش از  8ساعت در روز
میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت توسط دستیاران تخصصی

(98 )98/2

(81 )95/8

مرد

زن

n = 92

n = 88

کمتر از نیم ساعت در روز

(5 )87/2

(1 )47/5

نیم ساعت تا دو ساعت در روز

(91 )55/5

(1 )47/5

بیش از  8ساعت در روز

(4 )91/7

(1 )85

مرد

زن

n = 87

n = 88

کمتر از نیم ساعت در روز

(2 )81/1

(8)91/7

نیم ساعت تا دو ساعت در روز

(95 )55/1

(91 )11/1

بیش از  8ساعت در روز

(8 )98/2

(8 )91/7

میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت توسط استادان

نتيجهگيري
بحثو 
مطالعات متعددی در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت به
عنوان یک ابزار آموزشی در دانشکدههای دندانپزشکی انجام
شده است (.)9 ،8 ،1 ،7 ،1 ،91
مطالعه حاضر دانش و مهارت استادان ،دستیاران تخصصی و

1/812

1/515

1/582

در مطالعه حاضر اکثریت افراد هر سه گروه بیان کردند که
از طریق تجربه و مطالعه شخصی با کامپیوتر آشنا شدهاند و نیز
 81درصد استادان 48 ،درصد دستیاران و  91/2درصد
دانشجویان دورههایی را در دانشگاه برای آشنایی بیشتر با
کامپیوتر گذرانده بودند که این نتایج با مطالعه  Rajabو

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان را در زمینه استفاده از

 )98( Baqianکه  8/4درصد دانشجویان و مطالعه Rahman

کامپیوتر و اینترنت بررسی نمود .تعداد شرکت کنندگان هر سه

( )91که  14/7درصد از دانشجویان مهارتهای کامپیوتری

گروه هدف در این مطالعه در مقایسه با مطالعه ابطحی و فعلی

خود را در محیطی بیرون از دانشگاه و طی مطالعه و تجربه

( )7که  21درصد اعضای هیأت علمی و  51درصد دانشجویان

شخصی کسب نموده بودند ،مشابه میباشد .این عامل میتواند

و دستیاران و مطالعه  Griggو همکاران ( )99که  21درصد

مربوط به کمبود و یا عدم برگزاری کالسهای آموزشی در

دانشجویان مشارکت داشتند ،باالی  11درصد بود.

زمینه کاربرد کامپیوتر و اینترنت در دانشگاه باشد .اگر چه
یادگیری نحوه استفاده از کامپیوتر و اینترنت میتواند از طریق
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تمرین و مطالعه شخصی حاصل شود ،اما کاربرد حرفهای و

دوره دهم شماره دوم

دسترسی دانشجویان در کرمان بیشتر بوده است (.)91

تخصصی از این دو ابزار ،به طور حتم نیاز به آموزش دارد.

در این مطالعه بیشترین کاربرد کامپیوتر در هر سه گروه

بنابراین ،نیاز است که جهت یادگیری به صورت آکادمیک و

جهت استفاده از اینترنت بود (بیش از  11درصد) که در مقایسه

علمی هر چه بیشتر استادان ،دستیاران و دانشجویان ،کالسهای

با مطالعه ابطحی و فعلی ( 77( )7درصد استادان و  51درصد

آموزشی منظمتر و گستردهتر زیر نظر استادان مجرب در

دانشجویان) درصد باالتری به دست آمد .بر خالف مطالعه

دانشکدهها برگزار گردد.

حاضر ،در مطالعه  Rahmanاکثر دانشجویان ( 19/11درصد)

در این مطالعه ،دسترسی به کامپیوتر در خانه و دانشگاه
برای دانشجویان به ترتیب  18/5و  72/8درصد بود که در

از

کامپیوتر

جهت

کاربرد

نرمافزار

office

Ms

( )PowerPointاستفاده میکردند (.)91

مقایسه با مطالعات  Kumarو همکاران ( 51/1( )1درصد)،

بیشترین میزان استفاده از کامپیوتر برای هر سه گروه بین

ابطحی و فعلی ( 44( )7درصد) Walmsley ،و همکاران

 1/5-8ساعت در روز بود ،در حالی که دستیارانی که بیش از

( 78( )94درصد)( )98( Rajab ،حدود  71درصد)Uribe ،

دو ساعت در روز از کامپیوتر استفاده میکردند ،بیشتر از دو

و  74/5( )8( Marinoدرصد) Ray ،و 44/2( )8( Day

گروه استادان و دانشجویان بودند که این امر میتواند مربوط

درصد) و ملکی و همکاران ( 11( )2درصد) دسترسی

به این باشد که دستیاران تخصصی جهت واحدهای درسی

دانشجویان دندانپزشکی کرمان به کامپیوتر در خانه و دانشگاه

ارایه مقاله (ژورنال کالب) و برگزاری سمینارهای تئوری و

باالتر بود .همچنین میزان دسترسی به کامپیوتر برای استادان در

همچنین پایاننامههای تخصصی خود نیاز بیشتری به استفاده از

خانه و دانشگاه به ترتیب  21/4و  11/8درصد بود که مشابه

کامپیوتر و اینترنت دارند .در مطالعه ابطحی و فعلی ( )7گروه

مطالعه  Walmsleyو همکاران ( 19( )94درصد) و ابطحی و

استادان نسبت به دستیاران و دانشجویان ساعات بیشتری در

فعلی ( 24/5( )7درصد) ،ولی بسیار بیشتر از مطالعه ملکی و

طول روز از کامپیوتر استفاده میکردند و در مطالعه  Kumarو

همکاران (( )2حدود  92درصد) بود .میزان دسترسی برای

همکاران ( )1اکثر دانشجویان یک بار در ماه و در مطالعه

دستیاران به کامپیوتر در خانه و دانشگاه به ترتیب  74/2و25/7

 Rajabو  )98( Baqianفقط  51درصد ایشان به صورت

درصد بود که در مقایسه با مطالعه ابطحی و فعلی (54/5( )7

منظم و نیز در مطالعه  )9( Komerikحدود  11درصد آنها

درصد) دسترسی برای دستیاران هم در این مطالعه باالتر و قابل

یک بار در هفته از کامپیوتر استفاده میکردند که به نظر میرسد

مقایسه بود .مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه نشان

میزان استفاده از کامپیوتر در بین استادان ،دستیاران و

میدهد که میزان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت در بین

دانشجویان دانشکده کرمان در مقایسه با مطالعات مشابه به

استادان ،دانشجویان و دستیاران دانشکده دندانپزشکی کرمان از

نسبت باال میباشد.

سطح قابل قبولی برخوردار بوده است.

در این مطالعه ،استادان و دستیاران با درصد بیشتری نسبت

بنابراین یکی از دالیلی که میزان مهارت و استفاده از

به دانشجویان از کامپیوتر برای فعالیتهای دانشگاهی استفاده

کامپیوتر و اینترنت در این سه گروه در دانشکده کرمان باالتر از

میکردند ،به طوری که کمتر از  95درصد دانشجویان از

سایر مطالعات است ،میتواند مربوط به دسترسی بیشتر این

کامپیوتر برای فعالیتهای دانشگاهی بهره میبردند و به نظر

افراد به کامپیوتر در خانه و دانشگاه باشد و حتی در مقایسه با

میرسد دانشجویان اغلب جهت سرگرمی از کامپیوتر استفاده

جدیدترین مطالعه که در دانشکده دندانپزشکی عربستان

میکنند .این امر میتواند در بسیاری موارد ناشی از عدم

سعودی انجام شد ( 24درصد دسترسی در خانه) ،میزان

54

سجادی و همکاران

بررسی میزان مهارت و استفاده از...

آشنایی کافی نسبت به کاربردهای علمی و دانشگاهی اینترنت

( ،)7ملکی و همکاران ( )2و  )91( Rahmanبسیار بیشتر

و کامپیوتر باشد.

میباشد.

نتایج فوق در حالی است که در مطالعه  Uribeو Marino

 21/1درصد دانشجویان این مطالعه دارای  Emailشخصی

( 89/9 )8درصد ،در مطالعه ابطحی و فعلی ( 98 )7درصد ،در

بودند که از مطالعه  Kumarو همکاران ( 94/5( )1درصد) و

مطالعه  Kumarو همکاران ( 8/9 )1درصد ،در مطالعه ملکی

مطالعه ابطحی و فعلی ( 78/8( )7درصد) بیشتر و تا حدودی

و همکاران ( 9/7 )2درصد و در مطالعه 48 )9( Komerik

مشابه مطالعه  Rajabو  11( )98( Baqianدرصد)Uribe ،

درصد دانشجویان از اینترنت برای اهداف دندانپزشکی و امور

و  18/8( )8( Marinoدرصد) و 12/1( )91( Rahman

درسی بهره میبردند.

درصد) بود.

میزان استفاده استادان کرمان از کامپیوتر برای فعالیتهای

در مطالعه حاضر میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت در سه

دانشگاهی حدود  41درصد بود که در مقایسه با مطالعات

گروه بین دو جنس مؤنث و مذکر تفاوت معنیداری نداشت؛

ابطحی و فعلی ( 51/2( )7درصد) و  Walmsleyو همکاران

در حالی که در مطالعه  Kumarو همکاران ( Rajab ،)1و

( 41( )94درصد) به نسبت کمتر میباشد.

 )9( Komerik ،)98( Baqianو  Uribeو )8( Marino

در دانشکدههای دندانپزشکی مختلف ،میزان کاربرد کامپیوتر

دانشجویان پسر به طور معنیداری بیش از دختران از کامپیوتر

و اینترنت جهت فعالیتهای آموزشی بسیار متفاوت است؛ به

و اینترنت برای کارهای عمومی و دندانپزشکی استفاده

طوری که در بعضی از دانشکدهها آموزش مجازی کاربرد

میکردند؛ اما در مطالعه آیتاللهی و همکاران در یزد،

وسیعتری دارد و یا در بعضی دیگر ،ارتباط دانشجو با استاد از

دانشجویان دختر بیش از پسران از اینترنت استفاده مینمودند

طریق  Emailانجام میشود .همه اینها عواملی است که

(.)1

میتواند میزان کاربرد این دو ابزار را جهت فعالیت دانشگاهی

هر چه برنامههای آموزشی در کوریکولوم دندانپزشکی به

در دانشکدهها متفاوت سازد .بنابراین ،یکی از دالیلی که منجر

صورت خودآموزی باشد و یادگیری آنالین به عنوان یک

به کاربرد کمتر اینترنت و کامپیوتر جهت فعالیتهای دانشگاهی

روش آموزشی اجرا شود ،دانشجویان و دستیاران بیشتر به

و آموزشی در دانشکده دندانپزشکی کرمان در مقایسه با سایر

سمت آموزش از طریق کامپیوتر و اینترنت انگیزه و سوق پیدا

دانشکدهها شده است ،همین دو عامل میباشد .اگر چه در

میکنند و در همین راستا ،تولید نرمافزارهای آموزش عملی و

برنامه درسی دانشجویان و دستیاران ،دورههای آموزش اینترنت

تئوری دندانپزشکی افزایش مییابد (.)1 ،91 ،98

و تکنولوژی اطالعات وجود دارد؛ اما این عامل به تنهایی

اجباری شدن ارتباط بین استادان و دفاتر آموزش و پژوهش

نتوانسته است باعث استفاده بیشتر آنها از این دو ابزار جهت

دانشکدهها با دانشجویان از طریق  ،Emailبهبود دسترسی و

آموزش دندانپزشکی شود .در این مطالعه ،حدود  71درصد

سرعت اینترنت ،اجرای برنامههای آموزشی مبتنی بر کامپیوتر و

دانشجویان و دستیاران و  21درصد استادان ابراز داشتند که کار

اینترنت و نیز دقیق و قابل اعتماد بودن مطالب موجود در

با شبکه اینترنت ساده است که این نتایج مشابه مطالعات دیگر

اینترنت ،منجر به افزایش استفاده دانشگاهیان از این دو ابزار

از جمله مطالعه  Uribeو  )8( Marinoو  Rajabو

میشود ( .)1 ،91چندین دانشگاه در جهان وجود دارد که

 )98( Baqianبود .میزان مهارت دانشجویان در دانشکده

استفاده از اینترنت و  Emailرا به عنوان یک کانال ارتباطی

دندانپزشکی کرمان از مطالعاتی همچون مطالعه ابطحی و فعلی

اجباری با دانشجویان آغاز کردهاند (.)98
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

میزان مهارت و استفاده از کامپیوتر و اینترنت در میان

،از جمله محدودیتهایی که در مطالعه حاضر وجود داشت

 دستیاران و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در،استادان

این بود که مطالعات مشابه در سالهای مختلف انجام شدهاند و

مقایسه با مطالعات مشابه از سطح باالیی برخوردار بود و این

با توجه به پیشرفت و تغییرات روزافزونی که در زمینه

میزان آگاهی و مهارت در بین دو جنس مذکر و مؤنث تفاوت

دسترسی به کامپیوتر و اینترنت و تولید برنامههای آموزشی

.معنیداری نداشت

،کامپیوتری و اینترنتی در دانشگاههای سراسر دنیا رخ میدهد
عامل زمان یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر در تغییر میزان

سپاسگزاري

 مقایسه نتایج میتواند،آگاهی و مهارت افراد میباشد؛ از اینرو

 دستیاران تخصصی و دانشجویان دانشکده،از کلیه استادان

 جهت رفع این مشکل در این.تا حدی سؤال برانگیز باشد

دندانپزشکی کرمان به جهت همکاری در اجرای طرح و

مطالعه سعی شده است که نتایج با جدیدترین مطالعات انجام

همچنین معاونت محترم تحقیقات و فناوری به جهت تأمین

.شده در سایر دانشکدههای دندانپزشکی مقایسه گردند
نتیجهگیری

.هزینههای اجرای پژوهش سپاسگزاری میگردد
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