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  چکیده

 یعسر یشرفتپ ینا. به سرعت  در حال گسترش است یو دندانپزشک یاطالعات در آموزش پزشک ياستفاده از تکنولوژ: زمینه و هدف

 یادگیرينیاز به  یدندانپزشک یانو دانشجو یداسات یکهکرده، بطور یجادا یآموزش دندانپزشک  يرا برا یاطالعات چالش يتکنولوژي ها

اطالعات  يمهارت وآگاهی از تکنولوژ یزانمطالعه تعیین م ینهدف از ا. مختلف دارند يها ژيتکنولو ياجرا يبرا یديمهارتها و علوم جد

  .کرمان بود یدانشکده دندانپزشک یدندانپزشک یانو دانشجو یتخصص یاران، دست یداسات یندرب

تخصصی و دانشجویان عمومی در  یاراندست ید،نفر از اسات 343یاردر اخت يپرسشنامه ا یمقطع - یفیمطالعه توص یندر ا:بررسی روش

  ANOVAشد و با کمک تست  SPSSيپس از تکمیل پرسشنامه، داده ها وارد نرم افزار آمار.کرمان قرار گرفت یدندانپزشک يدانشکده 

  .یدندگرد یزآنال)χ2(يوآزمون مجذور کا

  ITاز دانشجویان در دوره هایی از آموزش % 7/8از دستیاران تخصصی و % 2/26از اساتید،% 2/39عه نشان داد نتایج این مطال: یافته ها

از % 2/11تنها ).p< 0/05(مهارت کافی دارند  windowsاساتید به طور معنی دار بیش از دو گروه دیگر در کاربرد .شرکت نموده اند

میزان آشنایی با وب سایت هاي معتبر علمی در گروه اساتید نسبت به دو گروه .آشنایی نداشتنداصال wordدانشجویان با نرم افزار 

اساتید).p< 0/05. (دستیاران و دانشجویان  وهمچنین دستیاران نسبت به گروه دانشجویان از نظر آماري به طور معنی داري باالتر بود

  .تا حدودي با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی آشنا بودند%) 5/41(از دانشجویانبه طور معنی دار بیش %) 5/59(و دستیاران %) 7/64(

)p< 0/05(.  

دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی کرمان در زمینه تکنولوژي اطالعات بیشتر از مطالعات مشابه میزان آگاهی و مهارت اساتید،:گیري نتیجه

.بود

  .تکنولوژي اطالعات ی،مهارت، آگاهی، دندانپزشک:واژگان کلیدي

  

  12/02/92: پذیرش مقاله 01/11/91: وصول مقاله

  fsajadi1234@gmail.com،دکتر فاطمه السادات سجادي: نویسنده مسوول
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  مقدمه

عصر انفجار  یمکن یم یکه ما در آن زندگ يعصر

 یمنتشر م یدياطالعات است که در هر لحظه مقاالت جد

 یادگیري. کند یعرضه م یانخود را به جهان یجشود که نتا

که  21اطالعات در قرن  يو آموزش با استفاده از تکنولوژ

استفاده از . است  یامر الزام یکاست  یجیتالقرن د

و  یبه سرعت در آموزش پزشک تاطالعا يتکنولوژ

گر چه پیش بینی ) 1.(در حال گسترش است  یدندانپزشک

آموزشی در آینده مشکل است  يتکنولوژي ها یشرفتپ

اما بدلیل رشد و تغییرات سریع تکنولوژي و علم در 

 یشرفتپ ینا. پزشکی ،یادگیري مداوم مورد نیاز استدندان

آموزش   ايرا بر یاطالعات چالش يتکنولوژي ها یعسر

 یانو دانشجو یداسات یکهکرده، بطور یجادا یدندانپزشک

ها و علوم  یکمهارتها، تکن یادگیرينیاز به  یدندانپزشک

 یاز طرف.مختلف دارند يها يتکنولوژ ياجرا يبرا یديجد

هم باعث شده که  یکیالکترون یمنابع اطالعات یشافزا یگرد

در  عاتاطال يها يتقاضا در جهت استفاده از تکنولوژ

  )2و  3. (یابدیشافزا یانو دانشجو یداسات ینب

به در جهت کمک یمهم یاربس یطها مح دانشگاه

آموختن نحوه استفاده از  يبرا یدو اسات یاندانشجو

 یانگرش دانشجون یناطالعات هستند، همچن يتکنولوژ

مهارت هاي آنها در جهت  یاآ ینکهدر مورد ا یدواسات

هست که  ياطالعات به اندازه ا یهاياستفاده از تکنولوژ

در  یزن یرخ یااستفاده کنند  هابتوانند بطورموثر از آن

امروزه در سراسر )3.( آنها نقش دارد ياستفاده  یزانم

فواید بالقوه دنیا از جمله کشور هاي در حال تکامل از 

کاربرد تکنولوژي اطالعات آگاهی دارندو بسیاري از 

دانشکده ها میدانند که جهت پیشبرد برنامه هاي آموزشی 

  )4(.دارند عاتنیاز به گسترش تکنولوژي اطال

در مورد میزان  مهارت و استفاده  یاديمطالعات ز اگرچه

  یدو اسات یاندانشجو ینژي اطالعات در ب   از تکنولو

هاي مختلف در کشور هاي تکامل یافته انجام شده  تهرش

است، ولی مطالعات اندکی در این رابطه در کشورهاي در 

صورت  یدندانپزشک يحال توسعه و در دانشکده ها

 یازهاياز ن یکیمسئله  یناست که ا یحال رد ینگرفته و ا

در جهت به  یدندانپزشک یدو اسات یاندانشجو یاساس

 يانجام پروژه ها ینو همچن یعلم یهروز نگه داشتن پا

از جمله مطالعات انجام شده .باشد یآنها م یقاتیتحق

در فنالند  2002در سال  Virtanenمیتوان به مطالعه

 یانمهارت و نگرش دانشجو یزاناشاره نمود که م

اطالعات و ارتباطات را  يدر مورد فناور یدندانپزشک

افراد در % 3/55که  یافتندقرار دادند و در یمورد بررس

 Emailبه طور روزانه از% 60. داشتند یوترخانه کامپ

 ینترنتیا يها یتکردند و افراد هر روز به سا یاستفاده م

  )5(.کردند یمراجعه م

دانش، مهارت و  2005و همکارانش در سالRajabهمچنین

در رابطه با  یدندانپزشک یعموم یاننگرش دانشجو

 یطات را در دانشگاه اردن بررساطالعات و ارتبا يفناور

خود  يمهارتها یاناز دانشجو% 70نموده و دریافتند که 

دانستند و  یم یاطالعات کاف يتکنولوژ يینهرا در زم

  ) 1. (کردند یاستفاده م ینترنتاز ا احتیآنها به ر% 94

مهارت و استفاده از  یزاندیگر با عنوان م يا مطالعه

 یندر ب یپزشکاطالعات در آموزش يتکنولوژ

توسط2005در سال  يسال آخر مالز یپزشک یاندانشجو

lim TA 5/81مطالعه  ینو همکارانش انجام شد، که در ا٪ 

. داشتند یوتردر مورد کامپ یمهارت کاف دانشجویان

،Wordيینهدر زم کافیمهارت یاندانشجویتاکثر

  )6(. را گزارش کردند ینترنتکار با اوEmailارسال

در  يهمکارانش مطالعه او 2006Uribeدر سال  همچنین

انجام  chileدر یدندانپزشک یانهمین زمینه در  دانشجو

 یانکه دانشجو ياستفاده ا یشترینمطالعه ب یندر ا. دادند

 يو موتورها: email%)92/2(شاملداشتند ینترنتاز ا

از ) 1/21(%از آنها یبود و تعداد کم) 3/88(%جستجو 

 يبرایاطالعات دندانپزشک يجستجورايب تینترنا

  )2(.بردند یخود بهره م يدرسها

، یداساتمطالعه مهارت و دانش کنونی یناز ا هدف

دانشکده  یدندانپزشک یانو دانشجو یتخصص یاراندست

   .اطالعات بود يکرمان  در زمینه تکنولوژ یدندانپزشک

  بررسیروش

این تحقیق بخشی از مطالعه ایست که در مجله گامهاي تو 

سعه در آموزش پزشکی  پذیرش چاپ دریافت  نموده که 
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در آن مطالعه میزان مهارت و آگاهی اساتید، دستیاران 

تخصصی و دانشجویان دندانپزشکی در زمینه کاربرد 

کامپیوتر و اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است لذا 

اجراي این مطالعه مشابه مطالعه  شروحجم نمونه و 

توسط  يمذکور میباشد بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه ا

 یهته) 5و 2(پژوهشگر با استفاده از مطالعات مشابه

10پرسشنامه دراختیار  ین،ا ییروا یجهت بررس. یدگرد

دندانپزشکی و متخصصین تکنولوژي  یدنفر از اسات

در پرسشنامه اعمال   اطالعات  قرار گرفت  و نقطه نظرات

 یایی،پا یبعد از تایید روایی سواالت جهت بررس.یدگرد

 یدندانپزشک یاننفر از دانشجو15پرسشنامه در اختیار 

به منظور . که جزو جامعه مورد مطالعه بودند قرار گرفت

همبستگی درونی سواالت از آزمون آلفاي کرونباخ 

  .گشت ییدتا یزسواالت ن یاییاستفاده شد و پا

دندانپزشکی عمومی در دانشکده دندانپزشکی کرمان  دوره

در این .سال میباشند 5- 3سال و دوره هاي تخصصی  6

مطالعه مقطعی نمونه ها شامل تمامی دانشجویان دختر و 

و دستیاران تخصصی )نفر 244(پسر سال اول تا ششم 

  . بود) نفر 55(و اساتید ) نفر 44(

شرکت افراد  زاننه میپرسشنامه حاوي سواالتی در زمی

میزان ، IT،میزان مهارتهايITدر دوره هاي آموزش

میزان ،  Microsoft Officeآشنایی با نرم افزارهاي

میزان دریافت آشنایی با وب سایت هاي معتبر علمی،

ماه گذشته،  6مقاالت از سایت هاي معتبر علمی در طی 

میزان آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی و میزان 

  پس از تکمیل،. با نرم افزار مدیریت منابع  بود آشنایی

نفر،  343پرسشنامه ها جمع آوري گردید که از مجموع 

یز داده ها جهت آنال. نفر به همه سواالت پاسخ دادند 334

و نرم )χ2(يآزمون مجذور کا  ی،مطلق و نسب یاز فراوان

  همچنین. استفاده گردید 16نسخه  spssيافزار آمار

P value  دار در نظر گرفته شد یمعن% 05/0کمتر از.   

  یافته ها

پرسشنامه ها در هر گروه به ترتیب  يبعد از جمع آور

 18زن و  24(دستیار  42،) مرد 27زن و 24(استاد 51

پرسشنامه را ) مرد 109زن و  132(دانشجو 241و ) مرد

از % 2/26اساتید  از% 39/2.کردند یلبطور کامل تکم

از دانشجویان در دوره هایی از آموزش 7/8دستیاران و 

IT شرکت نموده بودند که این میزان در بین اساتید بطور

  )1جدول ( (p<0.001).ودمعنی داري باالتر ب

از % 5/41از دستیاران و % 9/61اساتیداز% 70/6

آشنایی کامل داشتند که تفاوت   Windowsدانشجویان با

 (p<0.001)آماري معنی دار بین سه گروه وجود داشت

از اساتید با اینترنت آشنایی کافی داشتند % 7/62همچنین 

شجویان به ترتیب که این میزان در بین دستیاران و دان

بود و تفاوت آماري معنی دار ین سه گروه % 71و % 2/76

  )2جدول ((p>0.005).وجود نداشت

مورد میزان آشنایی سه گروه با نرم افزارهاي در

Microsoft office تنها در آشنایی با نرم افزارWord  

اساتید به طور معنی دار بیش از دو گروه دیگر آشنا 

در حالیکه در زمینه سه نرم افزار دیگر (p<0.001 )بودند

Power point  ،Excel وPublisher  تفاوت آماري معنی

  )3جدول ) (p>0.005(دار بین سه گروه وجود نداشت

 Science directو Pubmed  علمی یتهاياساتید با سا اکثر

کامل داشتند، در حالی ییآشنا%)8/58و %5/74(به ترتیب 

. هاي علمی تا حدودي آشنایی داشتندسایتکه با  سایر 

با هر  ییآشنا یزاندهد که م ینشان م 4همچنین جدول 

نسبت  یددر گروه اسات یمعتبر علم يها یتاز وب سا یک

 یزانم ینو همچن یانو دانشجو یارانبه دو گروه دست

از نظر  یاننسبت به گروه دانشجو یاراندست ییآشنا

  )>001/0P(باالتر بوده است يدار یبطور معن يآمار

 یپزشک یجیتالد یبا کتابخانه مل یاندانشجو% 50تقریبا

و  یاراندست يعدد برا یننداشتند که اآشنایی اصالً

کمتر  یاربود که بس% 9/3و % 3/14برابر  یببه ترت یداسات

  )5جدول . (باشد یم یاناز گروه دانشجو

ابع علمی از اساتید با نرم افزارهاي مدیریت من% 5/27

از دستیاران و % 6/47آشنایی کافی داشتند در حالی که 

از دانشجویان هیچ گونه آشنایی در این زمینه % 80

  )5جدول()<001/0P(. نداشتند

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ijp

d.
9.

1.
13

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

ap
d.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/ijpd.9.1.13
http://jiapd.ir/article-1-26-fa.html


و همکاران سجاديدکتر ...                                                             بررسی میزان مهارت و آگاهی از تکنولوژي اطالعات در 

  

16 1شماره 9دوره : 1392زمستان- پائیز/ مجله دندانپزشکی کودکان ایران

  ITمقا یسه سه گروه از نظرشرکت در دوره ها ي آموزش - 1جدول 

n  P value=241(%)دانشجویان  n=42(%)دستیارانn=51(%)اساتید  

>IT)2/39(20  )2/26(11  )7/8(21  001/0شرکت در دوره هاي آموزش 

  

ITمقایسه سه گروه از نظر مهارتهاي - 2جدول 

n  P value=241(%)دانشجویان  n=42(%)دستیاران  n=51(%)اساتید  

Windows  

  22)1/9(  3)1/7(  6)8/11(  کامل

001/0<
  100)5/41(  26)9/61(  36)6/70(  کافی

  69)8/39(  12)6/28(  9)6/17(  تاحدودي

  23)5/9(  1)4/2(  0)0/0(  ناآشنا

Internet  

  18)5/7(  3)1/7(  10)6/19(  کامل

195/0  
  171)0/71(  32)2/76(  32)7/62(  کافی

  43)8/17(  6)3/14(  9)6/17(  تاحدودي

  9)7/3(  1)4/2(  0)0/0(  ناآشنا

  

  Microsoft officeمقایسه سه گروه از نظر میزان آشنایی با نرم افزارهاي - 3جدول 

n  P value=241(%)دانشجویان  n=42(%)دستیاران  n=51(%)اساتید  

Word

  40)6/16(  6)3/14(  11)6/21(  کامل

001/0<
  91)8/37(  22)4/52(  32)7/62(  کافی

  83)4/34(  14)3/33(  8)7/15(  تاحدودي

  27)2/11(  0)0/0(  0)0/0(  ناآشنا

Power point

  47)5/19(  16)1/38(  14)5/27(  کامل

006/0  
  117)5/48(  21)0/50(  31)8/60(  کافی

  61)3/25(  5)9/11(  5)8/9(  تاحدودي

  16)6/6(  0)0/0(  1)0/2(  ناآشنا

Excel  

  9)7/3(  2)8/4(  0)0/0(  کامل

163/0  
  47)5/19(  10)8/23(  15)4/29(  کافی

  108)8/44(  17)5/40(  28)9/54(  تاحدودي

  77)0/32(  13)0/31(  8)7/15(  ناآشنا

Publisher  

  6)5/2(  1)4/2(  4)8/7(  کامل

274/0  
  15)2/6(  3)1/7(  5)8/9(  کافی

  50)7/20(  8)0/19(  14)5/27(  تاحدودي

  170)5/70(  30)4/71(  28)9/54(  ناآشنا
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  آشنایی با وب سایت هاي معتبر علمیمقایسه سه گروه از نظر  - 4جدول

n  P value=241(%)دانشجویان  n=42(%)دستیاران  n=51(%)اساتید  

Iran medex  

  35)5/14(  3)1/7(  14)5/27(  کامل

001/0   100)5/41(  21)0/50(  29)9/56(  تاحدودي

  106)0/44(  18)9/42(  8)7/15(  ناآشنا

SID

  11)6/4(  4)5/9(  15)4/29(  کامل

  65)0/27(  12)6/28(  19)3/37(  تاحدودي  001/0

  165)5/68(  26)9/61(  17)3/33(  ناآشنا

Pubmed  

  59)5/24(  19)2/45(  38)5/74(  کامل

  104)2/43(  21)0/50(  12)5/23(  تاحدودي  >001/0

  78)4/32(  2)8/4(  1)0/2(  ناآشنا

Science direct  

  33)7/13(  15)7/35(  30)8/58(  کامل

  105)6/43(  17)5/40(  20)2/39(  تاحدودي  >001/0

  103)7/42(  10)8/23(  1)0/2(  ناآشنا

Scopus

  10)1/4(  11)2/26(  21)2/41(  کامل

  58)1/24(  17)5/40(  23)1/45(  تاحدودي  >001/0

  178)8/71(  14)3/33(  7)7/13(  ناآشنا

Ebsco  

  5)1/2(  4)5/9(  7)7/13(  کامل

  28)6/11(  11)2/26(  24)1/47(  تاحدودي  >001/0

  208)3/86(  27)3/64(  20)2/39(  ناآشنا

Ovid

  3)2/1(  4)5/9(  10)6/19(  کامل

  44)3/18(  14)3/33(  30)8/58(  تاحدودي  >001/0

  194)5/80(  24)1/57(  11)6/21(  ناآشنا

ISC

  2)8/0(  3)1/7(  4)8/7(  کامل

  19)9/7(  6)3/14(  10)6/19(  تاحدودي  >001/0

  220)3/91(  )6/78(  37)5/72(  ناآشنا

مقایسه سه گروه از نظر میزان آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی و نرم افزار مدیریت منابع علمی- 5جدول 

)Reference manager وEndnote(  

n  P value=241(%)دانشجویان  n=42(%)دستیاران  n=51(%)اساتید  

آشنایی با کتابخانه ملی 

  پزشکیدیجیتال 

  5)1/2(  4)5/9(  1)0/2(  کامل

001/0<
  15)2/6(  7)7/16(  15)4/29(  کافی

  100)5/41(  25)5/59(  33)7/64(  تاحدودي

  121)2/50(  6)3/14(  2)9/3(  ناآشنا

آشنایی با نرم افزار مدیریت 

منابع علمی

  3)2/1(  3)1/7(  0)0/0(  کامل

001/0<  

  5)1/2(  4)5/9(  14)5/27(  کافی

  40)6/16(  15)7/53(  27)9/52(  تاحدودي

  193)1/80(  20)6/47(  10)6/19(  ناآشنا
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  :بحث

را در  یامروز ما پایگاههاي اطالعاتی نقش مهم یايدر دن

کنندواستفاده از  یم یفاا یمطالب علم یدترینامر اشاعه جد

و تکنولوژي اطالعات جهت  ینترنتا یشبکه اطالع رسان

در . شده است یلتبد یراجتناب ناپذ يبه امر یقاتانجام تحق

ابزار  ینراستا سطح مهارت و دانش استفاده از ا ینهم

و موثر  یدکاربرد مف یزاندر م يموثر یارمهم ، نقش بس

 یکهباشد به طور یدارا م یآن خصوصاً در قشر دانشگاه

که  یانو دانشجو یدو مهارت اسات یآگاه یزانهر چه م

کنند در  یم یفاا یقاترا درآموزش و انجام تحق ینقش اصل

و به روز بودن  یشرفتباشد، سبب پ يسطح باالتر

  .یدآموزش و پژوهش در کشور خواهد گرد

کرمان  انجام  یمطالعه که در دانشکده دندانپزشک این

 یاراننفر از دست 42یان،نفر از دانشجو 241گرفت 

در آن شرکت  یعلم یأتر از اعضا هنف 51و  یتخصص

 ینمشارکت هر سه گروه هدف در ا یزانداشتند که م

  .بود% 90يمطالعه باال

از اساتید در دوره هایی از آموزش% 2/39این مطالعه  در

IT شرکت نموده بودند که  از نظر آماري به طور  

  معنی دار از دو گروه دستیاران و دانشجویان باالتر بود

(p<0.001)تواند به احساس نیاز بیشتر اساتید که این می

در زمینه کاربرد مهارتهاي تکنولوژي اطالعات مربوط 

باشد بطوریکه اساتید جهت دریافت مقاالت جدید علمی از 

اینترنت و همچنین به روز بودن در امر آموزش به 

یادگیري این مهارتها نیاز دارند و همین عوامل سبب ایجاد

یشتر جهت شرکت در این دوره هاي آموزشی انگیزه ب

  .شده است

از دستیاران %9/61از اساتید،% 6/70مطالعه حاضر در

  Windowsاز دنشجویان  در زمینه کاربرد% 5/41و 

مهارت کافی داشتند که در اساتید به طور معنی دار این 

این در حالی است که در ). p<0.001(مقدار بیشتر بود

از  % 7/76از دانشجویان  و% 9/61مطالعه ابطحی

مقایسه . )7(مبتدي بودند ITمهارتهاي هدستیاران در زمین

نتایج نشان دهنده مهارت بیشتر دانشجویان و دستیاران 

در این .  است  ITدانشکده دندانپزشکی کرمان در زمینه

درصد اساتید در کاربرد اینترنت مهارت  100مطالعه 

مهارت خود %)7/62(از این افراد  داشتند و بیش از نیمی

این مقادیر در بین دستیاران و  هدانستند کرا کافی می

که این نتایج نیز .بود% 71و % 2/76دانشجویان به ترتیب 

دهنده مهارت نسبتا خوب در کاربرد اینترنت در نشان

  .دانشکده کرمان است که باز هم جاي پیشرفت دارد

ودستیاران با نرم افزار یداساتمطالعه  تقریبا همه  ینا در

word (100%)  آشنایی داشتند که به طور معنی دار بیش

دستیاران % 100همچنین .(P< 0.001).از دانشجویان بود

آگاهی خود % 50آشنا بوده و power pointبا نرم افزار

اساتید با نرم % 2تنها . را در این زمینه کافی میدانستند

% 8/60یچ گونه آشنایی نداشتند و ه power pointافزار

  . آشنایی کافی داشتند 

با نرم  یاندانشجو% 2/11این نتایج در حالی است که  

با  یسهکه در مقانداشتند ییاصال آشنا wordافزار

میزان عدم آشنایی با این نرم %) Virtanen )5 ()3/8مطالعه

این ) 5/15(%)7(یو از مطالعه ابطح یشترافزار ب

 powerبا یاناز دانشجو% 6/6. مقدارکمتر بوده است

point نداشتند که این مقدار در مطالعه  ییهیچ گونه آشنا

  .بود% 5 (44/8(Virtanenودر مطالعه% 8/10) 7(یابطح

استفاده از تکنولولوژي اگر چه آموزش کامپیوتر و

جزو واحدهاي درسی دوره دانشجویان و اطالعات

ت اما نتایج این مطالعه نشان تخصصی اس ستیاراند

میدهد که این آموزشها منجر به مهارت صد در صد این 

  .گروه نشده است

% 7/7همه شرکت کنندگان مطالعه بطور متوسط  یانم در

ینداشتند در حال ییآشنا wordبا% 8و  Power pointبا

و % 3/29یببه ترت publisherو  Excelدر مورد که

 یاران، دستیاندانشجو یشترب یازبعلت ن ینبود که ا% 2/68

  در زمینه فعالیت هاي آموزشی و انجام  یدو اسات

و power pointبه نرم افزارهاي هشیپروژه هاي پژو

wordدر  ینرم افزارهاست ول یرکمتر به سا یاجواحت

  Microsoft officeبا نرم افزارهاي ییآشنا یزانمجموع م

از  یشکرمان ب یکدانشکده دندانپزشسه گروه در

  .مطالعات مشابه بود
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با هر  ییآشنا یزاندهد که م یمطالعه حاضر نشان م نتایج

نسبت  یددر گروه اسات یمعتبر علم يها یتاز وب سا یک

 یزانم ینو همچن یانو دانشجو یارانبه دو گروه دست

از نظر  یاننسبت به گروه دانشجو یاراندست ییآشنا

). p<0.001(باالتر بوده است يدار یبطور معن يآمار

Pubmedهايیتبه جز سا یدقابل ذکر است که اکثر اسات

کامل  ییکه آشنا%)8/58( Science directو%)5/74(

. داشتند با بقیه پایگاههاي اطالعاتی تا حدي آشنا بودند

از اساتید % 5/13این در حالی است که در مطالعه ابطحی 

اي اطالعات پزشکی نداشتند و هیچ گونه آشنایی با بانکه

6/11این میزان در بین دستیاران و دانشجویان به ترتیب 

مطالعه حاضر اکثر دانشجویان در)7. (بود% 2/41و % 

بیشترین دانش را در زمینه استفاده از  پایگاه %) 5/24(

  .داشتند   pubmedاطالعاتی

% 80در فنالند Virtanenکه  در مطالعهدر صورتی

استفاده   ovid medlineدانشجویان دندانپزشکی از سایت

از % 4/6در هند تنها   kumarدر مطالعه) 5(کردند می

در ) 8(.بردندسایت بهره می  pubmedاز دانشجویان

کمترین وب سایت مورد استفاده در بین   Rahmanمطالعه

و در مطالعه) 4(بود pubmed%)1/33(دانشجویان

Ayatollahi از دانشجویان از% 30نیز  pubmed   جهت

  )9(.کردندسرچ استفاده می

این مطالعه حاکی از آن است با وجود اینکه  نتایج

اههاي اطالعاتی مذکور در دسترسی رایگان به اکثر پایگ

دندانپزشکی کرمان فراهم است اما میزان دانشکده

  .باشداستفاده از آنها بسیار اندك می

از دالیل موثر در میزان کاربرد بیشتر سایت هاي  یکی

 fullعلمی توسط قشر دانشگاهی، وجود مقاالت  بصورت

text میباشد بطوریکه هر چه سایت هاي علمی مقاالت را

مراجعه و بهره برداري بصورت خالصه ارائه نمایند،

آنها کمتر خواهد بود ،دستیاران و دانشجویان به اساتید

و کیفیت اطالعات ارائه شده در سایتهاي  صحتهمچنین .

  )10و9( .علمی  در کاربرد بیشتر آنها تاثیر گذار است

برنامه هاي آموزشی از طریق کامپیوتر و آموزش  ارائه

روشهاي جستجوي مقاالت الکترونیکی، میتواننداز عوامل 

یزه در اساتید،موثري باشند که باعث تشویق و ایجاد انگ

دانشجویان جهت یادگیري و استفاده از دستیاران و

همچنین از جمله عوامل دیگري . تکنولوژي اطالعات نمایند

که در بهره مندي از تکنولوژي اطالعات تاثیر گذار است 

  )10و9( . آشنایی به زبان انگلیسی است

 یشب يدار یبه طور معن یاراندست یدواساتاین مطالعه در

نرم و  یپزشک یجیتالد یکتابخانه ملبا یاناز دانشجو

)P>001/0(. داشتند ییآشناافزارهاي مدیریت منابع علمی

 یبا کتابخانه مل یاندانشجو% 50یباکه  تقرطوريه ب

با نرم افزارهاي مدیریت منابع % 80و  یپزشک یجیتالد

 یدو اسات یاراندست يعدد برا ینآشنا بودند که اناعلمی 

علت آشنایی . باشد یم یانکمتر از گروه دانشجو یاربس

کمتر دانشجویان با این عوامل میتواند مربوط به آگاهی و 

عملکرد کمتر آنها در زمینه کارهاي پژوهشی باشد که

دانشجویان تنها یک فعالیت پژوهشی آن هم در قالب اکثر

در سال آخر تحصیل خود با کمک اساتید  امهپایان ن

که اساتید و دستیاران در دهند در حالیام میراهنما  انج

این زمینه بیشتر درگیر هستند و نیاز بیشتري به یادگیري 

  .این فاکتورها دارند

  :یريگ نتیجه

بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که  يها یافته

نشجویان ادستیاران و دمیزان آگاهی ومهارت اساتید،

دانشکده دندانپزشکی کرمان در زمینه تکنولوژي اطالعات 

در مقایسه با مطالعات مشابه از سطح مطلوبی برخوردار 

  . است

در عین حال پیشنهاد میگردد که دوره هاي آموزشی هر 

مبانی تکنولوژي اطالعات به منظور بهره مندي  رچه بیشت

آموزش و  از مزایاي این تکنولوژي جهت باال بردن کیفیت

  .پژوهش در دانشکده برگزار گردد

  :سپاسگزاري

دستیاران تخصصی و دانشجویان کلیه اساتید، از

دانشکده دندانپزشکی کرمان به جهت همکاري در اجراي 

همچنین معاونت محترم تحقیقات و فناوري به طرح و

  ژوهش سپاسگزاري  جهت تامین هزینه هاي اجراي پ

  .گرددمی
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