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⃰ نویسنده مسؤول:
نش��انيکاملپستي:تهران-خیابانش��هیدمدني-مرکزپزشکيآموزشيدرماني
امامحسین)ع(-دفترتوسعهیژوهشهایبالینی،شمارهتماس:021-22643982

Email:sh_kourosh@hotmail.com

اس��تفادهنکند]1[.میزاناس��تفادهازاینوسیلهارتباطیمیتواندبهعنوان
شاخصیازآشناییبااستفادهازاینترنتنیزدرنظرگرفتهشودکهاینآشنایی
درحالحاضرمیتواندازاصولیکطبابتبهروزوبراساساطالعاتبه
روزپزشکیمحسوبگردد]2[.استفادهازاینترنتبهمنظورارتباطبابیماران
ودس��تیابیبهتازههایپزش��کیدراروپاوآمریکاهرروزاهمیتبیشتری
مییابد]3[.مش��خصشدهاستکهارتباطبینپزش��کوبیمارازطریق
پس��تالکترونیک،میتواندباعثبهترشدندسترسیبیمارانبهپزشکو
اطالعاتالزمدربارهیبیماریش��انش��ود]4-7[.پستالکترونیکدرحال
تغییرروابطپزشکوبیماردرکشورهایتوسعهیافتهاست،بنابراینبررسی

مقدمه
استفادهازپستالکترونیک1درمیانقشرهایمختلفجمعیتیبهخصوص
درمیانقشرتحصیلکردهدرسالهایاخیرگسترشفراوانیافتهاست.این
روشارتباطیبهعنوانیکوس��یلهیمؤثربرایایجادارتباطسریعبهکار
گرفتهشدهاس��تبهطوریکهامروزهدرکشورهایتوسعهیافتهبهندرت
میتوانش��خصفعالیدررشتهیپزشکییافتکهازاینوسیلهارتباطی

مقاله اصيل

ميزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونيک در مراجعه کنندگان به دفتر 
آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 
بهناممنصوری1و2،ملیحهعرب1و2،امیرمازیارنیایی2،مهدییاسری3،کوروششیبانی4⃰

1.بیمارستانامامحسین)ع(،دانشگاهعلومپزشکيشهیدبهشتي،تهران،ایران
2.دفترآموزشمداومپزشکان،دانشگاهعلومپزشکيشهیدبهشتي،تهران،ایران

3.گروهاپیدمیولوژيوآمارحیاتي،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکيتهران،ایران
4.دفترتوسعهپژوهشهایبالینی،بیمارستانامامحسین)ع(،دانشگاهعلومپزشکيشهیدبهشتي،تهران،ایران

دریافتمقاله:1390/12/3،پذیرشمقاله:1391/2/12

چکيده
بررسی و بهشتی دانشگاهشهید پزشکی آموزشمداوم دفتر به مراجعهکنندگان میان در الکترونیک نفوذپست میزان بررسی زمینهوهدف:
تأثیرعواملیهمچونسن،جنس،میزانتحصیالت،طبابتخصوصییادرمراکزدرمانیوهیأتعلمیبودندراستفادهاز)داشتن(آدرسپست

الکترونیک.
روشبررسی:مراجعینبهدفترآموزشمداومدانشگاهعلومپزشکيشهیدبهشتيازفروردینماهتاپایانشهریورماهسال1390فرممربوطهحاوي
اطالعاتراپرکردند.اینفرمتوسطکارشناسمرکزبهایشانتحویلشدهوسپسدرمرکزباراهنمایيکارشناسآموزشمداومکاملشد.در

انتهاداشتنآدرسپستالکترونیکبهعنوانمتغیراصليدرنظرگرفتهشدورابطهیآنباسایرمتغیرهاموردبررسيقرارگرفت.
دهندگان پاسخ سني میانگین بودند. مؤنث درصد( 42( نفر 2636 و مذکر درصد( 58( نفر 3622 کننده شرکت 6258 درمیان یافتهها:
داشتن احتمال .)P =0 /700( یافت بهطورمشخصيکاهش الکترونیک آدرسپست داشتن افزایشسن،شانس با بود. 11±47سال
آدرسپستالکترونیکدرمردانکمتراززنانبود،بهطوریکه85.4درصدازمردانو91درصداززناندارايآدرسپستالکترونیک
کار باسابقه افراد به نسبت الکترونیکي آدرسپست  داشتن براي بیشتري برابرشانس 5 10سال از کارکمتر باسابقهی افراد بودند.
بیشاز30سالداشتند)P  <0/001(.پزشکانعموميومتخصصینوفوقتخصصبهترتیب88درصد،85درصدو96درصدداراي

بودند. الکترونیک آدرسپست
نتیجهگیری:سنکمتر،درجهیعلمیباالتروجنسیتمؤنثرابطهیمستقیممعنیداریبامیزانداشتنآدرسپستالکترونیکدرمیانپزشکان

وکارشناسانفعالدرمحیطپزشکیدارد.

کليد واژه ها:پستالکترونیک،پرسنلدرمانی،آموزشمداوم.
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جدول1.یافتههایدموگرافیکشرکتکنندگاندرمطالعه

مقدار

سن

47± 11
45)25to90(

<=401641)26/2(
50-412828)45/2(
60-511033)16/5(
70-61514)8/2(
+71242)3/9(

جنس
)57/9(3622مرد
)42/1(2636زن

مدتزمان
اشتغالبهطبابت

16± 10
15)0to 57(

<=101800)28/8(
20-103022)48/3(
30-21747)11/9(
+31689)11/0(

درجهعلمی

)1/0(64استاد
)2/1(130دانشیار
)3/8(240استادیار
)0/8(47مربی

)92/3(5777غیردانشگاهی

میزانتحصیالت

)1/5(92نامعین
)65/8(4115عمومی
)29/2(1826متخصص

)3/6(225فوقتخصصودکتری

نتایجبصورتمیناگین± انحرافمعیاریابصورتتعداد)%(ارائهشدهاست.

میزاناستفادهازآنوهمچنیننقاطضعفوقدرتشمیتواندآنرابهیک
وسیلهیارتباطیقدرتمندومفیدبرایفعاالنحوزهیسالمتتبدیلکند
]7[.همچنینمشخصشدهاستکهبیشتریناستفادهپزشکانازاینترنت
مربوطبهخدماتپستالکترونیکودستیابیبهژورنالهاودیتابیسهای
مربوطبهرشتهیپزشکیمیباشد]2[.هدفازانجاممطالعهیحاضربررسی
میزاننفوذپستالکترونیکدرمیانمراجعهکنندگانبهدفترآموزشمداوم
پزشکیدانشگاهشهیدبهشتیوبررسیتأثیرعواملیهمچونسن،جنس،
میزانتحصیالت،طبابتخصوصییادرمراکزدرمانیوهیأتعلمیبودندر
استفادهاز)داشتن(آدرسپستالکترونیکدرمیانافرادمراجعهکنندهبود.

روش بررسی
مراجعینبهدفترآموزشمداومدانش��گاهعلومپزش��کيشهیدبهشتياز
فروردینماهتاپایانشهریورماهسال1390کهبرایاخذگواهينهایيبه
منظورتمدیدپروانهیمطبمراجعهنمودند،فرممربوطهحاوياطالعات
دموگرافیکش��امل:سن،جنس،مدتزماناش��تغالبهطبابت،درجهی
علميومیزانتحصیالتخودوهمچنینآدرسپس��تالکترونیکراپر
کردند.اینفرمتوس��طکارشناسمرکزبهایشانتحویلشدهوسپسدر
مرکزباراهنمایيکارش��ناسآموزشمداومکاملش��د.درپرسشنامهی
مذکورعنوانيبهاسمآدرسپستالکترونیکوجودداشتکهافرادملزمبه
پرکردهآنبودند.درصورتيکهفردياینعنوانراپرنميکردکارشناس
مرکزعلتراازایش��انجویاميش��دودرصورتيکهف��ردآدرسرااعالم
ميک��رد،کارش��ناسآنراواردفرمميکرد،درغی��راینصورتاگرفرد
آدرسنداشت)فاقدپستالکترونیکبود(آدرسپستالکترونیکبافرمت
ازپیشتعیینشدهیکتابهجايآننوشتهميشد،زیرابرايثبتنامفرمها

درسایتکشوريحتماًبایدآدرسپستالکترونیکافراددرجشود.
وجودآدرسپستالکترونیکبهعنوانمتغیرپاسخدرنظرگرفتهشدورابطهی
آنباسایرمتغیرهاموردبررسيقرارگرفت.برايتوصیفدادههاازمیانگین،
انحرافمعیار،میانه،دامنه،فراوانيودرصداستفادهشد.برايبهدستآوردن
رابطهیهریکازمتغیرهاباداشتنپستالکترونیکيازرگرسیونلجستیک
اس��تفادهشدهونسبتبخت)OR(محاسبهشد.درنهایتبرايبررسياثر
همزمانمتغیرهادرداشتنپستالکترونیکيازرگرسیونلجستیکچندگانه
استفادهگردیدوبهاینترتیبنسبتبختتطبیقیافتهAORرابهدست
P.ورژن17انجامشدSPSSآوردیم.تماميآنالیزهاتوسطنرمافزارآماري

کمتراز0/05بهعنوانمعنیدارآماریفرضشد.

یافته ها
درمیان6258ش��رکتکننده3622نفر)58%(مذکرو2636نفر)42
%(مؤنثبودند.میانگینسنيپاسخدهندگان11±47سال)میانه:45،
دامنه90-25(بود.سایرمشخصاتدموگرافیکازجملهسابقهیشغلي،

درجهیعلميومیزانتحصیالتدرجدول1آوردهشدهاست.
نتایجرگریسونلجستیکسادهنشاندادکهرابطهیآماريمعناداري
می��انمتغیرهايس��ن،جنس،س��ابقهیکار،درجهیعلمي،س��طح

تحصیالتوداشتنآدرسپستاکترونیکوجوددارد.
باافزایشسنشانسداشتنآدرسپستالکترونیکبهطورمشخصيکاهش
ميیابد)P=0/007(.بهطوريکهافرادزیر50سال2/2برابربیشترازکساني

کهباالي50سالسندارند،دارایآدرسپستاکترونیکبودندکهایناحتمال
داشتنآدرسپستالکترونیکباتوجهبهجنسیتدرمردانکمتراززنانبود،
بهطوريکه4/85%ازمردانو91%اززناندارايآدرسپس��تالکترونیک
بودند)نسبتشانسبرايمردان0/6زنانبود،P=0/004(.سابقهیکارنیز
رابطهیمعناداريباداشتنآدرسپستالکترونیکداشتبهطوريکهافرادبا
سابقهیکارکمتراز10سال5برابرشانسبیشتريبرايداشتنآدرسپست
الکترونیکينسبتبهافرادباسابقهیکاربیشاز30سالداشتند.بعدازحذف
اثرسایرمتغیرهايموردبررسي،اینتفاوتهمچناندرحد3برابروجودداشت

.)P  <0/001(وازنظرآماريمعناداربود
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بحث
نزدیکبهدودههاس��تکهدرجهاناستفادهازاینترنتبهعنوانیکابزار
کس��باطالعاتوارتباطمتدوالگشتهاس��ت،امافراینداستفادهفراگیراز
اینترنتدرایرانودرمیانعموممردمس��ابقهیکوتاهتریحدود10سال

میزانتحصیالتهمرابطهیمعناداريباداشتنآدرسپستالکترونیک
نشانداد،بهطوريکهپزشکانعموميومتخصصینوفوقتخصصبه
ترتیب88درصد،85درصدو96درصددارايآدرسپستالکترونیکبودند

کهپسازحذفاثرسایرمتغیرهانیزاینرابطههمچنانوجودداشت.

جدول2.احتمالونسبتشانسداشتنپستالکترونیکبرحسبسن،جنس،مدتزماناشتغالبهطبابت،درجهعلميومیزانتحصیالت

داشتن پست الکترونيک
OR (95% CI)AOR (95% CI)P†

خيربله

سن

47± 1151± 1246± 11
44)25تا90(48)25تا89()25تا90(45

40=<1641)26/2(106)13/4(1535)28/1(5)3/5-7/1(2)1/2-3/2(0/007
50-412828)45/2(337)42/7(2491)45/6(2/5)1/9-3/5(1/4)0/9-2/1(
60-511033)16/5(175)22/2(858)15/7(1/7)1/2-2/4(1/1)0/7-1/6(
70-61514)8/2(110)13/9(404)7/4(1/3)0/9-1/8(1/1)0/7–1/6(
+71242)3/9(62)7/8(180)3/3(11

جنسیت
0/004)0/93-0/66(0/78)0/8-0/5(0/6)56/6(3093)67/0(529)57/9(3622مرد
11)43/4(2375)33/0(261)42/1(2636زن

سابقه
کاری

10 ±1611 ±2110 ±16
14)0تا56(17)0تا57(51)0تا57(

10=<1800)28/8(114)14/4(1686)30/8(5)3/9-6/5(3)2/1-4/3(<0/001
20-103022)48/3(373)47/2(2649)48/4(2/4)2-2/9(1/7)1/2-2/4(
30-21747)11/9(129)16/3(618)11/3(1/6)1/3-2/1(1/4)1/1-2(
+31689)11/0(174)22/0(515)9/4(11

Professor64)1/0(6)0/8(58)1/1(1/5)0/6-3/4(1/6)0/6-3/9(0/001
 Associate
professor130)2/1(6)0/8(124)2/3(3/1)1/4-7/1(3/1)1/3-7/2(

Assistant  رتبهعلمی
professor240)3/8(9)1/1(231)4/2(3/9)2-7/6(3/2)1/6-6/5(
Lecturer47)0/8(8)1/0(39)0/7(0/7)0/3-1/6(0/8)0/4-1/8(

 Non
Academic5777)92/3(761)96/3(5016)91/7(11

تحصیالت

Unknown92)1/5(10)1/3(82)1/5(0/3)0/12-0/79(0/31)0/11-0/86(0/021
BSc or GP4115)65/8(497)62/9(3618)66/2(0/27)0/13-0/55(0/45)0/21-0/98(

 MS or
Resident1826)29/2(275)34/8(1551)28/4(0/21)0/1-0/43(0/38)0/18-0/82(
 PhD or
Fellow225)3/6(8)1/0(217)4/0(11

نتایجبصورتمیناگین± انحرافمعیارویابصورتتعداد)%(ارائهشدهاست.
OR:نسبتشانس

AOR:نسبتشانستطبیقیافته)اثرهمزمانتماممتغیرهادرمدل(،براساسمدلرگرسیونلجستیکچندگانه
† براساسمدلرگرسیونلجستیکچندگانه
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دارد.دراینمیاناستفادهازپستالکترونیکبرایبرقراریارتباطهمزمانبا
استفادهازاینترنتدرکشورآغازشد.بااینکهتعدادکاربراناینترنتوپست
الکترونیکبهطورروزافزوندرکشورمانروبهافزایشاست،بااینحالبه
نظرمیرسداستفادهازپستالکترونیکهنوزشمولکاملپیدانکردهباشد.با
اینحالانتظارمیرودکهاقشارتحصیلکردهازجملهپزشکانازاینوسیله
ارتباطیبیشتریناستفادهرادرمقایسهباسایراقشارداشتهباشند.درمطالعهی
حاظرمیزاننفوذپستالکترونیکدرمیانافرادمراجعهکنندهبهدفترآموزش
مداومدانشگاهشهیدبهشتیموردبررسیقرارگرفت.درمیان6258نفراز
مراجعینش��املپزشکانعضوهیأتعلمیوپزشکانخارجازکادرهیأت
علمیوکارشناس��انعلوممربوطه،5468)85/4درصد(نفردارایآدرس
پستالکترونیکبودند.درمقایسهیبینمیزاننفوذپستالکترونیکدرمیان
زنانومردانتفاوتمعنیدارآماریدیدهشد.باتوجهبهاینکهسنمتوسط
زنانپزشکدرایرانبهطورمتوسطپایینترازمردانمیباشدامکانداشت
اینتفاوتبهخاطرپایینتربودنمیانگینسنیزنانباشد.باتوجهبهاینامربا
استفادهازرگرسیونلجستیکچندگانهاثرسنحذفشدهوپسازحذفاین
اثرزنانکماکانبهطورمعنیدارآماریدارایشانسبیشتریبرایداشتن
آدرسپستالکترونیکیبهنسبتمردانبودند.باوجودآنکهبهطورمعمول
اس��تفادهمردانازاینترنتبیشتراززناناست،ولیوجودمواردعکسنیز
گزارششدهاست]2[.امکاندارددالیلمتفاوتیبرایاینیافتهوجودداشته
باشدازجملهتمایلبیشترزنانایرانیبهبرقراریارتباط،وقتآزادبیشتریا
سایرعواملکهبررسیآنهابهمطالعهیبعدیاحتیاجدارد.یافتهیدیگراین
مطالعهاستفادهبیشترازآدرسپستالکترونیکدرگروههایسنیپایینتر
بودکهبایافتههایدیگرپژوهشهادراینزمینههمخوانیدارد]8،9[.اینامر
نشاندهندهیاقبالبیشترنسلجواندراستفادهازاینترنتبهطورکلیو

استفادهازپستالکترونیکبهطوراخصمیباشد.
داشتنآدرسپستالکترونیکباسابقهکار،رابطهداشتکهاینرابطهحتی

باحذفاثرسنوسایرمتغیرهانیزباقیماندکهاینیافتهنیزبامطالعاتقبلی
همخوانیداشت]10[.اینامرمیتواندمربوطبهفاصلهیزمانیتماسافرادبا
محیطدانشگاهیباشد،بهطوریکهکسانیکهدارایسابقهیکارکمترهستند
بهاحتمالقویفاصلهیکمتریباحضوردرمحیطآموزشیوعلمیداشتهاند
ونشاندادهشدهاستکهحضوردرمحیطهایآموزشیباعثمیشودتاافراد

شانسبیشتریبرایداشتنآدرسالکترونیکداشتهباشند]8[.
درجهیعلمیتأثیرقویدرشانسداشتنآدرسپستالکترونیکداشتبه
طوریکهتأثیرآنباحذفاثرسایرفاکتورهایموردبررسیهمچنانمعنادار
بود،اینامرمیتواندنمایانگرنیازافرادبادرجهیعلمیباالتربهنسبتسایر
افرادبهداش��تنآدرسپستالکترونیکباشد.بهطوریکهاعضایهیأت
علمیبادرجهیدانشیارواستادتفاوتمعناداریباسایرافرادداشتندکهاین
امرنیزبایافتههایمطالعاتقبلیهمخوانیداشت]8،10[.دلیلنیازبیشتر
اینافرادمیتواندمراوداتعلمیبیشتروکاربردبیشتراینترنتوپس��ت
الکترونیکدرمحیطآموزشیباشدکهتوسطیافتهدیگرمبتنیبرباالبودن
ضریبنفوذپستالکترونیکدرمیانافراددانشگاهی)غیرازمربیان(نسبت

بهافرادغیردانشگاهیدرمطالعهیحاضرتأییدمیگردد.
نهایتاًسطحتحصیالترابطهیمستقیمباداشتنآدرسپستالکترونیکداشت
وای��نرابطهحتیپسازحذفاثردیگرمتغیرهاباقیماند،علتاینامرنیز
میتواندتماسطوالنیتراینافرادبامحیطهایآموزش��یومراوداتعلمی
بیشترباشدکهتنهاباداشتنآدرسپستالکترونیکیامکانپذیراست]2،9[.

نتيجه گيری
س��نکمتر،درجهیعلمیباالتروجنس��یتمؤنثرابطهیمس��تقیم
معنیداریبامیزانداشتنآدرسپستالکترونیکدرمیانپزشکانو
کارشناسانفعالدرمحیطپزشکیدارد.مطالعاتبیشتربرایبررسی

دالیلوجوداینروابطتوصیهمیشود.
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