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مقاله اصیل

میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر
آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهنام منصوری1و ،2ملیحه عرب1و ،2امیر مازیار نیایی ،2مهدی یاسری ،3کوروش شیبانی⃰ 4
 .1بیمارستان امام حسین (ع) ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .2دفتر آموزش مداوم پزشکان ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 .3گروه اپيدميولوژي و آمارحياتي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ايران
 .4دفتر توسعه پژوهشهای بالینی ،بیمارستان امام حسین (ع ) ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران

دریافت مقاله ،1390/12/3 :پذیرش مقاله1391/2/12 :

چکیده
زمینه و هدف :بررسی میزان نفوذ پست الکترونیک در میان مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی
تأثیرعواملی همچون سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،طبابت خصوصی یا در مراکز درمانی و هیأت علمی بودن در استفاده از (داشتن) آدرس پست
الکترونیک.
روش بررسی :مراجعين به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از فروردین ماه تا پایان شهریور ماه سال 1390فرم مربوطه حاوي
اطالعات را پر کردند .اين فرم توسط كارشناس مركز به ايشان تحويل شده و سپس در مركز با راهنمایي كارشناس آموزش مداوم کامل شد .در
انتها داشتن آدرس پست الکترونیک به عنوان متغير اصلي در نظر گرفته شد و رابطهی آن با ساير متغيرها مورد بررسي قرارگرفت.
يافتهها :درميان  6258شركت كننده  3622نفر ( 58درصد) مذكر و  2636نفر ( 42درصد) مؤنث بودند .ميانگين سني پاسخ دهندگان
 47±11سال بود .با افزايش سن ،شانس داشتن آدرس پست الكترونيك به طور مشخصي كاهش یافت ( .)P = 0 /700احتمال داشتن  
آدرس پست الكترونيك در مردان كمتر از زنان بود ،به طوريكه  85 .4درصد از مردان و   91درصد از زنان داراي آدرس پست الكترونيك 
بودند .افراد با سابقهی كار كمتر از  10سال  5برابر شانس بيشتري براي داشتن  آدرس پست الكترونيكي نسبت به افراد با سابقه كار
بيش از  30سال داشتند ( .)P <0/ 001پزشكان عمومي و متخصصين و فوق تخصص به ترتيب  88درصد 85 ،درصد و  96درصد داراي
آدرس پست الكترونيك بودند.
نتیجهگیری  :سن کمتر ،درجهی علمی باالتر و جنسیت مؤنث رابطهی مستقیم معنیداری با میزان داشتن آدرس پست الکترونیک در میان پزشکان
و کارشناسان فعال در محیط پزشکی دارد.

کلید واژهها :پست الکترونیک  ،پرسنل درمانی ،آموزش مداوم.

مقدمه

استفاده از پست الکترونیک 1در میان قشرهای مختلف جمعیتی به خصوص
در میان قشر تحصیلکرده در سالهای اخیر گسترش فراوان یافته است .این
روش ارتباطی به عنوان یک وس��یلهی مؤثر برای ایجاد ارتباط سریع به کار
گرفته شده اس��ت به طوری که امروزه در کشورهای توسعه یافته به ندرت
میتوان ش��خص فعالی در رشتهی پزشکی یافت که از این وسیله ارتباطی
⃰ نویسنده مسؤول:

نش��اني كامل پستي :تهران  -خيابان ش��هيد مدني  -مرکز پزشکي آموزشي درماني

امام حسين (ع)  -دفتر توسعه یژوهشهای بالینی ،شماره تماس021-22643982 :
Email: sh_kourosh@hotmail.com

اس��تفاده نکند [ .]1میزان اس��تفاده از این وسیله ارتباطی میتواند به عنوان
شاخصی از آشنایی با استفاده از اینترنت نیز در نظر گرفته شود که این آشنایی
در حال حاضر میتواند از اصول یک طبابت به روز و بر اساس اطالعات به
روز پزشکی محسوب گردد [ .]2استفاده از اینترنت به منظور ارتباط با بیماران
و دس��تیابی به تازههای پزش��کی در اروپا و آمریکا هر روز اهمیت بیشتری
مییابد [ .]3مش��خص شده است که ارتباط بین پزش��ک و بیمار از طریق
پس��ت الکترونیک ،میتواند باعث بهتر شدن دسترسی بیماران به پزشک و
اطالعات الزم دربارهی بیماریش��ان ش��ود [ .]7-4پست الکترونیک در حال
تغییر روابط پزشک و بیمار در کشورهای توسعه یافته است ،بنابراین بررسی
1. Email
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میزان استفاده از آن و همچنین نقاط ضعف و قدرتش میتواند آن را به یک
وسیلهی ارتباطی قدرتمند و مفید برای فعاالن حوزهی سالمت تبدیل کند
[ .]7همچنین مشخص شده است که بیشترین استفاده پزشکان از اینترنت
مربوط به خدمات پست الکترونیک و دستیابی به ژورنالها و دیتابیسهای
مربوط به رشتهی پزشکی میباشد [ .]2هدف از انجام مطالعهی حاضر بررسی
میزان نفوذ پست الکترونیک در میان مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی تأثیر عواملی همچون سن ،جنس،
میزان تحصیالت ،طبابت خصوصی یا در مراکز درمانی و هیأت علمی بودن در
استفاده از (داشتن)  آدرس پست الکترونیک در میان افراد مراجعه کننده بود.

جدول  .1یافته های دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه
مقدار

47 ± 11

سن

روش بررسی

مراجعين به دفتر آموزش مداوم دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد بهشتي از
فروردین ماه تا پایان شهریور ماه سال  1390که برای اخذ گواهي نهایي به
منظور تمديد پروانهی مطب مراجعه نمودند ،فرم مربوطه حاوي اطالعات
دموگرافيك ش��امل :سن ،جنس ،مدت زمان اش��تغال به طبابت ،درجهی
علمي و ميزان تحصيالت خود و همچنین آدرس پس��ت الکترونیک را پر
کردند .اين فرم توس��ط كارشناس مركز به ايشان تحويل شده و سپس در
مركز با راهنمایي كارش��ناس آموزش مداوم کامل ش��د .در پرسشنامهی
مذكور عنواني به اسم آدرس پست الكترونيك وجود داشت كه افراد ملزم به
پر كرده آن بودند .درصورتيكه فردي اين عنوان را پر نميكرد كارشناس
مركز علت را از ايش��ان جويا ميش��د و درصورتيكه ف��رد آدرس را اعالم
ميك��رد ،كارش��ناس آن را وارد فرم ميكرد ،در غي��ر اين صورت اگر فرد
آدرس نداشت (فاقد پست الكترونيك بود) آدرس پست الكترونيك با فرمت
از پيش تعيين شده يكتا به جاي آن نوشته ميشد ،زیرا براي ثبت نام فرمها
در سايت كشوري حتم ًا بايد آدرس پست الكترونيك افراد درج شود.
وجود آدرس پست الکترونیک به عنوان متغير پاسخ در نظر گرفته شد و رابطهی
آن با ساير متغيرها مورد بررسي قرارگرفت .براي توصيف دادهها از ميانگين،
انحراف معيار ،میانه ،دامنه ،فراواني و درصد استفاده شد .براي به دست آوردن
رابطهی هريك از متغيرها با داشتن پست الكترونيكي از رگرسیون لجستيك 
اس��تفاده شده و نسبت بخت ( )ORمحاسبه شد .در نهايت براي بررسي اثر
همزمان متغيرها در داشتن پست الكترونيكي از رگرسیون لجستيك چندگانه
استفاده گردید و به اين ترتيب نسبت بخت تطبيق يافته  AORرا به دست
آورديم .تمامي آناليزها توسط نرم افزار آماري  SPSSورژن  17انجام شدP .
کمتر از  0 /05به عنوان معنیدار آماری فرض شد.

یافتهها

در ميان  6258ش��ركت كننده  3622نفر ( )% 58مذكر و  2636نفر (42
 )%مؤنث بودند .ميانگين سني پاسخ دهندگان  47±11سال (ميانه،45 :
دامنه  ) 25-90بود .ساير مشخصات دموگرافيك از جمله سابقهی شغلي،
درجهی علمي و ميزان تحصيالت در جدول  1آورده شده است.
نتايج رگريسون لجستيك ساده نشان داد كه رابطهی آماري معناداري
مي��ان متغيرهاي س��ن ،جنس ،س��ابقهی كار ،درجهی علمي ،س��طح
تحصيالت و داشتن آدرس پست اکترونیک وجود دارد.
با افزايش سن شانس داشتن  آدرس پست الكترونيك به طور مشخصي كاهش
مييابد ( .)P= 0/ 007به طوري كه افراد زير 50سال 2/2برابر بيشتر از كساني

<= 40

مدت زمان
اشتغال به طبابت

50 - 41
70 - 61

)514 (8/2

60 - 51

مرد
زن

<= 10

)242 (3/9

)3622 (57/9
)2636 (42/1
16 ± 10

)15 (0 to 57
)1800 (28/8

20 - 10
+31

)689 (11/0

استاد

دانشیار

)747 (11/9
)64 (1/0

)130 (2/1

استادیار

)240 (3/8

غیردانشگاهی

)5777 (92/3

عمومی

)4115 (65/8

مربی

نامعین

میزان تحصیالت

)1033 (16/5

)3022 (48/3

30 - 21

درجه علمی

)1641 (26/2
)2828 (45/2

+71

جنس

)45 (25 to90

)47 (0/8
)92 (1/5

متخصص

)1826 (29/2

فوق تخصص و دکتری

)225 (3/6

نتایج بصورت میناگین  ±انحراف معیار یا بصورت تعداد ( )%ارائه شده است.

كه باالي 50سال سن دارند ،دارای آدرس پست اکترونیک بودند که اين احتمال
داشتن  آدرس پست الكترونيك با توجه به جنسيت در مردان كمتر از زنان بود،
به طوري كه  % 4/85از مردان و  %91از زنان داراي آدرس پس��ت الكترونيك 
بودند (نسبت شانس براي مردان  0 /6زنان بود .)P = 0/ 004 ،سابقهی كار نيز
رابطهی معناداري با داشتن آدرس پست الكترونيك داشت به طوري كه افراد با
سابقهی كار كمتر از  10سال  5برابر شانس بيشتري براي داشتن آدرس پست
الكترونيكي نسبت به افراد با سابقهی كار بيش از  30سال داشتند .بعد از حذف
اثر ساير متغيرهاي مورد بررسي ،اين تفاوت همچنان در حد  3برابر وجود داشت
و از نظر آماري معنا دار بود (. )P <0/ 001
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جدول  .2احتمال و نسبت شانس داشتن پست الکترونیک بر حسب سن ،جنس ،مدت زمان اشتغال به طبابت ،درجه علمي و ميزان تحصيالت
داشتن پست الکترونیک

47 ± 11

سن

سابقه
کاری

( 25تا 45 )90

 25( 48تا )89

50-41

)2828 (45/2

)337 (42/7

)2491 (45/6

70-61

)514 (8/2

<= 40

60-51

مرد
زن

<= 10

)1641 (26/2
)1033 (16/5
)242 (3/9

)106 (13/4
)175 (22/2

)1535 (28/1
)858 (15/7

)110 (13/9
)62 (7/8

)404 (7/4

)180 (3/3

)3622 (57/9

)529 (67/0

)3093 (56/6

10 ± 16

11 ± 21

10 ± 16

)2636 (42/1
 0( 51تا )57

)261 (33/0
 0( 17تا )57

)1800 (28/8

)114 (14/4

)747 (11/9

)129 (16/3

)2375 (43/4
 0( 14تا )56

)5 (3/5-7/1

)2 (1/2-3/2

)2/5 (1/9-3/5

)1/4 (0/9-2/1

)1/3 (0/9-1/8

)1/1 (0/7 –1/6

)1/7 (1/2-2/4
1

)0/6 (0/5-0/8
1

1

)0/78 (0/66-0/93
1

)1686 (30/8

)5 (3/9-6/5

)618 (11/3

)1/6 (1/3-2/1

)1/4 (1/1-2

Associate
professor
Assistant
professor

)1/5 (0/6-3/4

)1/6 (0/6-3/9

)130 (2/1

)6 (0/8

)124 (2/3

)3/1 (1/4-7/1

)3/1 (1/3-7/2

)240 (3/8

)9 (1/1

)231 (4/2

)3/9 (2-7/6

)3/2 (1/6-6/5

Lecturer
Non
Academic

)47 (0/8

)8 (1/0

)39 (0/7

)0/7 (0/3-1/6

)0/8 (0/4-1/8

)5777 (92/3

)761 (96/3

)5016 (91/7

1

1

Unknown

)92 (1/5

)10 (1/3

)82 (1/5

)0/3 (0/12-0/79

)0/31 (0/11-0/86

20 - 10

)3022 (48/3

+31

)689 (11/0

Professor

BSc or GP

)64 (1/0

)373 (47/2

)2649 (48/4
)515 (9/4

)174 (22/0

)58 (1/1

)6 (0/8

)2/4 (2-2/9
1

1

)4115 (65/8

)497 (62/9

)3618 (66/2

)1826 (29/2

)275 (34/8

)1551 (28/4

)0/38 (0/18-0/82

MS or
تحصیالت
Resident
PhD or
1
)217 (4/0
)8 (1/0
)225 (3/6
Fellow
نتایج بصورت میناگین  ±انحراف معیار و یا بصورت تعداد ( )%ارائه شده است.
 :ORنسبت شانس
 :AORنسبت شانس تطبیق یافته (اثر همزمان تمام متغیر ها در مدل) ،بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه
† بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه

ميزان تحصيالت هم رابطهی معنا داري با داشتن آدرس پست الكترونيك 
نشان داد ،به طوري كه پزشكان عمومي و متخصصين و فوق تخصص به
ترتيب  88درصد 85 ،درصد و  96درصد داراي  آدرس پست الكترونيك بودند
که پس از حذف اثر ساير متغيرها نيز اين رابطه همچنان وجود داشت.

بحث

0/004

<0/001

)1/7 (1/2-2/4

)0/45 (0/21-0/98) 0/27 (0/13-0/55
)0/21 (0/1-0/43

0/007

)1/1 (0/7-1/6

)3 (2/1-4/3

30 - 21

رتبه علمی

46 ± 11

 25( 44تا )90

+71

جنسیت

بله

51 ± 12

خیر

)OR (95% CI

)AOR (95% CI

†P

0/001

0/021

1

نزدیک به دو دهه اس��ت که در جهان استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار
کس��ب اطالعات و ارتباط متدوال گشته اس��ت ،اما فرایند استفاده فراگیر از
اینترنت در ایران و در میان عموم مردم س��ابقهی کوتاهتری حدود  10سال
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دارد .در این میان استفاده از پست الکترونیک برای برقراری ارتباط همزمان با
استفاده از اینترنت در کشور آغاز شد .با این که تعداد کاربران اینترنت و پست
الکترونیک به طور روز افزون در کشورمان رو به افزایش است ،با این حال به
نظر میرسد استفاده از پست الکترونیک هنوز شمول کامل پیدا نکرده باشد .با
این حال انتظار میرود که اقشار تحصیل کرده از جمله پزشکان از این وسیله
ارتباطی بیشترین استفاده را در مقایسه با سایر اقشار داشته باشند .در مطالعهی
حاظر میزان نفوذ پست الکترونیک در میان افراد مراجعه کننده به دفتر آموزش
مداوم دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت .در میان  6258نفر از
مراجعین ش��امل پزشکان عضو هیأت علمی و پزشکان خارج از کادر هیأت
علمی و کارشناس��ان علوم مربوطه 85 /4( 5468 ،درصد) نفر دارای  آدرس
پست الکترونیک بودند .در مقایسهی بین میزان نفوذ پست الکترونیک در میان
زنان و مردان تفاوت معنیدار آماری دیده شد .با توجه به این که سن متوسط
زنان پزشک در ایران به طور متوسط پایینتر از مردان میباشد امکان داشت
این تفاوت به خاطر پایینتر بودن میانگین سنی زنان باشد .با توجه به این امر با
استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه اثر سن حذف شده و پس از حذف این
اثر زنان کماکان به طور معنیدار آماری دارای شانس بیشتری برای داشتن
آدرس پست الکترونیکی به نسبت مردان بودند .با وجود آن که به طور معمول
اس��تفاده مردان از اینترنت بیشتر از زنان است ،ولی وجود موارد عکس نیز
گزارش شده است [ .]2امکان دارد دالیل متفاوتی برای این یافته وجود داشته
باشد از جمله تمایل بیشتر زنان ایرانی به برقراری ارتباط ،وقت آزاد بیشتر یا
سایر عوامل که بررسی آنها به مطالعهی بعدی احتیاج دارد .یافتهی دیگر این
مطالعه استفاده بیشتر از آدرس پست الکترونیک در گروههای سنی پایینتر
بود که با یافتههای دیگر پژوهشها در این زمینه همخوانی دارد [ .]8،9این امر
نشان دهندهی اقبال بیشتر نسل جوان در استفاده از اینترنت به طور کلی و
استفاده از پست الکترونیک به طور اخص میباشد.
داشتن آدرس پست الکترونیک با سابقه کار ،رابطه داشت که این رابطه حتی

س��ن کمتر ،درجهی علمی باالتر و جنس��یت مؤنث رابطهی مس��تقیم
معنیداری با میزان داشتن آدرس پست الکترونیک در میان پزشکان و
کارشناسان فعال در محیط پزشکی دارد .مطالعات بیشتر برای بررسی
دالیل وجود این روابط توصیه میشود.

6.
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با حذف اثر سن و سایر متغیرها نیز باقی ماند که این یافته نیز با مطالعات قبلی
همخوانی داشت [ .]10این امر میتواند مربوط به فاصلهی زمانی تماس افراد با
محیط دانشگاهی باشد ،به طوری که کسانی که دارای سابقهی کار کمتر هستند
به احتمال قوی فاصلهی کمتری با حضور در محیط آموزشی و علمی داشتهاند
و نشان داده شده است که حضور در محیطهای آموزشی باعث میشود تا افراد
شانس بیشتری برای داشتن  آدرس الکترونیک داشته باشند [.]8
درجهی علمی تأثیر قوی در شانس داشتن آدرس پست الکترونیک داشت به
طوری که تأثیر آن با حذف اثر سایر فاکتورهای مورد بررسی همچنان معنادار
بود ،این امر میتواند نمایانگر نیاز افراد با درجهی علمی باالتر به نسبت سایر
افراد به داش��تن آدرس پست الکترونیک باشد .به طوری که اعضای هیأت
علمی با درجهی دانشیار و استاد تفاوت معناداری با سایر افراد داشتند که این
امر نیز با یافتههای مطالعات قبلی همخوانی داشت [ .]8،10دلیل نیاز بیشتر
این افراد میتواند مراودات علمی بیشتر و کاربرد بیشتر اینترنت و پس��ت
الکترونیک در محیط آموزشی باشد که توسط یافته دیگر مبتنی بر باال بودن
ضریب نفوذ پست الکترونیک در میان افراد دانشگاهی (غیر از مربیان) نسبت
به افراد غیر دانشگاهی در مطالعهی حاضر تأیید میگردد.
نهایت ًاسطحتحصیالترابط هیمستقیمباداشتنآدرسپستالکترونیکداشت
و ای��ن رابطه حتی پس از حذف اثر دیگر متغیرها باقی ماند ،علت این امر نیز
میتواند تماس طوالنیتر این افراد با محیطهای آموزش��ی و مراودات علمی
بیشتر باشد که تنها با داشتن آدرس پست الکترونیکی امکانپذیر است [.]2،9
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