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عابدینی و همکاران

آموزش از راه دور پزشکان عمومی

[ .]4امروزه بیش از  80درصد بار بیماریهای قلبی عروقی را کشورهای با

از اینترنت و کامپیوتر ،داشتن رضایت آگاهانه به شرکت در مطالعه و معیار

درآمد پایین و متوسط به دوش میکشند [ .]2از دالیل باال بودن این

خروج ،تغییر محل کار نمونههای پژوهش در طول مدت مطالعه بود .ابزار

درصد ،جمعیت زیاد ساکن در این کشورها ،افزایش مصرف دخانیات،

جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با استفاده منابع معتبر

کاهش فعالیت بدنی و افزایش چاقی میباشد [ .]5پیشگیری از

علمی کتابها ،مقاالت و دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و

بیماریهای قلبی عروقی بهطورمعمول وظیفهی پزشکان خانواده میباشد

آموزش پزشکی بود .سپس چکلیست طراحیشده مورد تائید چند تن از

بهطوریکه این پزشکان میبایست آگاهی الزم را به جمعیتهای پرخطر

متخصصین قلب و عروق قرارگرفته و نظرات آنها بعد از اصالحات الزمه

بدهند [ .]6شواهد بسیاری مبتنی بر تأثیر مداخلههای چندگانه در کاهش

در چکلیست اعمال شد.

مرگومیر در گروههای پرخطر وجود دارد []7؛ اما تنها تعداد اندکی از

در این مطالعه عوامل خطر بیماری قلبی عروقی که موردبررسی

افراد پرخطر برای بیماریهای قلبی عروقی که میبایست مداخالت

قرارگرفته است شامل :فشارخون ،دیابت ،دیس لیپیدمی ،مصرف سیگار،

پیشگیرانه برایشان انجام گیرد ،بهطور کافی درمان میشوند [.]8،9

چاقی ،فعالیت بدنی و جنس بود .نحوهی نمره دهی به سؤاالت با استفاده

احتمال دارد این مسئله به دلیل عدم آگاهی پزشکان از گایدالین های

از سه گزینه درست ،غلط و نمیدانم بود که به پاسخ صحیح نمره ،2

جدید و نیز عدم تفهیم صحیح عوامل خطر از سوی ایشان برای بیماران

نمیدانم نمره  1و پاسخ غلط نمره صفر تعلق گرفت .لذا سؤاالت سنجش

باشد [ .]10تداوم آموزش پزشکی بهعنوان بخش ضروری از زندگی کاری

آگاهی بر اساس عوامل فوقالذکر طراحیشده است .پرسشنامه شامل 43

پزشکان بهطور گستردهای انجام میشود [ .]11چراکه در دنیای امروز که

سؤال ( 9سؤال مربوط به فشارخون 8 ،سؤال دیابت 7 ،سؤال

اطالعات روزبهروز نو شده و سرعت تولید آن به چشم بر هم زدنی

دیسلیپیدمی 8 ،سؤال مصرف سیگار 4 ،سؤال چاقی 3 ،سؤال فعالیت

کاهشیافته ،انتقال اطالعات از فردی به فرد دیگر بهعنوان هدف آموزش

فیزیکی و  4سؤال در مورد جنس) بود .همچنین در انتهای پرسشنامه

کاری بیهوده است؛ بنابراین باید راهبردی یافت که با کمترین هزینه،

نظر نمونههای پژوهش در مورد روش ارجح برای دریافت محتوای آموزش

آموزش برای همگان میسر شود؛ و آموزش از راه دور ،پاسخی مناسب

با استفاده از  1سؤال پرسیده شد .برای این سؤال سه گزینه :کتابچه

برای این نیاز محسوب میشود .استفاده از آموزش از راه دور بهطور

آموزشی CD ،و شبکههای مجازی در نظر گرفته شد .نسخه ابتدایی

وسیعی در آموزش گسترشیافته و یکراه جدید برای انتقال اطالعات

پرسشنامه شامل  50سؤال بود؛ که طی مراحل روانسنجی و روایی 7

است [ .]12منظور از آموزش از راه دور ،بهطورکلی بهرهگیری از

سؤال حذف شد .سپس نسخه نهایی پرسشنامه با  31سؤال با شاخص

سیستمهای الکترونیکی مانند کامپیوتر ،اینترنت ،دیسکهای

روایی محتوایی  0/94و نسبت روایی محتوایی  0/96تعیین شد .برای

چندرسانهای ،نشریههای الکترونیکی و نظایر اینهاست .این روش آموزش،

تعیین پایایی درونی پرسشنامه از ضریب آلفایکرونباخ استفاده شد که

یادگیری را آسانتر کرده و به زمان و مکان و محدودهی جغرافیایی

میزان آن  0/90بهدست آمد .پرسشنامههای پیشآزمون توسط محقق به

خاصی محدود نیست و سبب کاهش ترددها و هزینهها میشود [.]13

محل کار نمونههای پژوهش برده شد و پس از تکمیل توسط پزشکان

با بررسیهای انجام شده مطالعات اندکی به ارزیابی تأثیر آموزش از

مراکز جمعآوری شد .سپس فایل آموزشی عوامل خطر بیماریهای قلبی

راه دور در بین پزشکان پرداخته است .لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین

عروقی بهصورت چندرسانهای جزوه ،سی دی یا شبکههای اجتماعی

تأثیر آموزش از راه دور بر آگاهی پزشکان عمومی در مورد عوامل خطر

(تلگرام ،واتساپ و  )...در اختیار پزشکان قرار داده شد و پس از یک مهلت

بیماری قلبی عروقی طراحی و اجرا شد.

یکماهه جهت مطالعه ،پرسشنامه پسآزمون توزیع و جمعآوری شد.
طراحی محتوای فایل آموزشی بر اساس مجموعه مداخالت اساسی

مواد و روشها:

بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران (ایراپن) و

این مطالعه بهصورت مداخلهای تک گروهی قبل و بعد انجام شد.

نظرات افراد متخصص در این زمینه تدوین گردید .دادهها پس از

جامعه پژوهش کلیه پزشکان عمومی شاغل در کلیه مراکز خدمات جامع

جمعآوری وارد نرمافزار  SPSSنسخهی  19شده و با استفاده از آمار

سالمت شهر بندرعباس ( 40نفر) بودند .نمونهگیری بهصورت سرشماری

توصیفی و آزمونهای  tزوجی و ویلکوکسون مورد تجزیهوتحلیل قرار
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بیماریهای حاد و پیشگیریهای ثانویه به نصف کاهش پیداکرده است

انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه :دسترسی به اینترنت ،توانایی استفاده
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آموزش از راه دور پزشکان عمومی

گرفت .در این مطالعه  P-Value<0/05بهعنوان سطح معناداری پذیرفته

آموزش از راه دور استفاده شد .نتایج در جدول شماره  1نشان داده شده

شد.

است با توجه به نتایج باال ،آگاهی پزشکان بعد از آموزش از راه دور در
مورد بیماریهای دیابت و فشارخون بهطور معناداری باالتر از قبل از

یافتهها:
جهت بررسی میزان آگاهی پزشکان میانگین نمرات قبل و بعد از

آگاهی پزشکان درزمینه های فعالیت بدنی ،چاقی ،سیگار کشیدن و نقش

آموزش از راه دور موردبررسی قرار گرفت ،با توجه به اینکه با استفاده از

جنسیت و دیس لیپیدمی در بعد از آموزش افزایش پیدا کرده بود اما این

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف هیچکدام از متغیرهای مطالعه دارای

افزایش از نظر آماری معنادار نبود.

توزیع نرمال نبودند ،آزمون ویلکاکسون برای مقایسه آنها قبل و بعد از
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار نمرات مربوط به هر بخش از سؤاالت
هرکدام از بخشهای پرسشنامه قبل و بعد از آموزش

میانگین

انحراف معیار

P-value

آگاهی در مورد دیابت قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد دیابت بعد از آموزش از راه دور

11/35
13/72

2/47
2/19

0/000

آگاهی در مورد فشارخون قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد فشارخون بعد از آموزش از راه دور

10/6
13/2

2/88
2/04

0/02

آگاهی در مورد دیس لیپیدمی قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد دیس لیپیدمی بعد از آموزش از راه دور

8/62
12/9

2/13
1/14

0/236

آگاهی در مورد نقش سیگار قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد نقش سیگار بعد از آموزش از راه دور

11
13/47

2/49
2/08

0/211

آگاهی در مورد نقش چاقی قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد نقش چاقی بعد از آموزش از راه دور

4/57
7/2

1/44
1/39

0/167

آگاهی در مورد نقش فعالیت قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد نقش فعالیت بعد از آموزش از راه دور

4/92
6/9

1/32
1/03

0/973

آگاهی در مورد نقش جنسیت قبل از آموزش از راه دور
آگاهی در مورد نقش جنسیت بعد از آموزش از راه دور

6/82
7/27

1/03
0.98

0/652

نظر پزشکان عمومی در مورد روش ارجح مطالعه از بین سه گزینه،

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش از راه دور توانست دانش

کتابچه آموزشی ،CD ،شبکههای اجتماعی ،بدین ترتیب بود که 80

مربوط به دیابت و فشارخون را بهعنوان دو فاکتور از فاکتورهای خطر

درصد کتابچه آموزشی و  20درصد شبکههای اجتماعی را انتخاب نمودند

بیماریهای قلبی عروقی را بهطور معناداری افزایش دهد .به نظر میرسد

به نظر میرسد پزشکان طبق روال عادت استفاده از کتابچههای آموزشی

که با توجه به اهمیت و اولویت مهم در تشخیص بیماریهای قلبی و

را بیشتر از سایر موارد آموزشی در این مطالعه ترجیح دادهاند.

عروقی و میزان مرگومیرهای ناشی از این بیماریها باعث توجه و
عالقهمندی پزشکان در امر آموزش به شیوه آموزش از راه دور بوده است.

بحث و نتيجهگيری:

به نظر میرسد که با توجه به شیوع فشارخون باال و دیابت و برخورد

آموزش از راه دور مطلوب و مؤثر به پزشکان و کادر سالمت که

پزشکان در محل کار با اینگونه بیماران نیاز پزشکان به دانش کافی در

همواره باید در انجام امور پزشکی مربوط به بیماران درگیر باشند ،از مسائل

این موارد و همچنین به محتویات آموزشی مرتبط با این موضوعات بیشتر

بسیار مهم است .این آموزش بنا بر پیشرفتهای نوین و دستاوردهای

بوده است .لیکن شاید بهتر بود که دراینباره میانگین دانش پزشکان

جدید در حوزه آموزش امروزه بسیار فراگیر شده و با توجه به سهولت

شرکتکننده در این مطالعه از قبل ارزیابی گردد .از طرف دیگر همچنین

دسترسی موردتوجه پزشکان و پرستاران و کلیه کادر مراقبین سالمت

دادههای مطالعه بیانگر تمایل پزشکان به افزایش دانش خود از طریق

قرارگرفته است .مطالعه حاضر باهدف تأثیر آموزش از راه دور بر آگاهی

آموزش از راه دور در مورد دو ریسک فاکتور خطر ،یعنی دیابت و

پزشکان عمومی در مورد عوامل خطر بیماری قلبی عروقی انجام گردید.

فشارخون که تأثیر بسزایی در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی ،دارند را
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آموزش بود ( P-Value=0/000و  ،)P-Value=0/02ولی در بقیه موارد
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نشان داد .از جمله نتایج بررسی پژوهش امانی و همکاران در سال  93که

جهت درک بیشتر پزشکان و بیماران بوده ،بلکه سبب تسهیل و در

از جهاتی بامطالعه حاضر ارتباط موضوعی داشت ،بر این بود که تعداد 78

دسترس بودن امکان آموزش را با سرعت بیشتر در کوتاهترین زمان میسر

درصد از دانشجویان علوم پزشکی شرکتکننده در مطالعه تمایل به

میسازد [.]16

این نوع آموزش داشتند و دانش آنها بعد از شرکت در آموزش از راه دور

دور در مواردی از جمله دیابت و فشارخون بهطور معناداری نسبت به قبل

نسبت به قبل افزایش پیداکرده بود [.]14

از آموزش افزایش یافت ،گرچه در موارد اطالعات مربوط به بعضی از

همچنین مطالعه  Mitchellو همکارانش در سال  2007در آمریکا،

ریسک فاکتورها از جمله فعالیت بدنی ،چاقی ،سیگار کشیدن و

آگاهی پزشکان در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی بر اساس

هیپرلیپدمی و غیره این آگاهی بعد از این نوع آموزش افزایش یافت ولیکن

گایدالین های استاندارد و همچنین نقایص این دستورالعملها در

از نظر آماری این افزایش معنادار نبود .به نظر میرسد با توجه به

تشخیص بهموقع ریسک فاکتورها در بیماران با خطر باال ،متوسط و پایین

پیشرفتهای سریع علوم پزشکی و تکنولوژیهای پیشرفته آموزشی الزم

را مورد ارزیابی قرارداد ،بهنوعی با نتایج مطالعه حاضر همراستا بوده نتایج

است که پزشکان با برنامهریزی مدون و اصولی بهصورت دورهای و پیوسته

این مطالعه ،نشان داد که آموزش در طبقهبندی نمودن بیماران قلبی و

مورد آموزشهای به روشهای متعدد ،بخصوص به شیوه مجازی قرار

عروقی و تشخیصهای سریع و قطعی بر اساس گایدالین های آموزشی تا

گیرند .هرچند این شیوه هنوز بهطور منسجم در برنامههای آموزشی

چه اندازه کلیدی و نقش حیاتی را ایفا میکند .همچنین  Mitchellبر

مستقر نشده است.

این باور بود که میبایست برای پزشکان مداخالت آموزشی به شیوههای

با برگزاری آموزشهای الزم جهت استفاده از کالسهای آموزش از

مؤثر جهت بهبود کیفیت تشخیص و مراقبتهای پیشگیرانه از

راه دور میتوان امیدوار بود که در آیندهای نهچندان دور کلیه آموزشهای

بیماریهای قلبی و عروقی بهطور دورهای صورت گیرد [ .]14عالوه بر آن

اساسی و اصولی با توجه به تسهیل روند آموزشی سریع و آسان بر این

نتایج تحقیقات  Corriganو همکارانش نشان داد ،نقش آموزش و

اساس صورت گیرد.

بهروزرسانی دستورالعملهای جدید پزشکی با توجه بهسرعت پیشرفتها
و دستاوردهای جدید علمی بخصوص در حیطه پزشکی در آگاهی

تشکر و قدردانی:

پزشکان نقش مهم و کلیدی را دارد [.]15

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکترای حرفهای بوده ،بدینوسیله از کلیه

نتایج مربوط به آگاهی پزشکان درزمینه های فعالیت بدنی ،چاقی،
سیگار کشیدن و نوع جنسیت و دیس لیپیدمی بعد از این نوع آموزش

پزشکان مراکز جامع سالمت شهر بندرعباس که صمیمانه در انجام این
مطالعه همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.

افزایش یافت ،هرچند سطح افزایش آگاهی از نظر آماری معنادار نبود.
شاید علت آن باشد که اطالعات قبلی پزشکان شرکتکننده در این
پژوهش بهقدر کفایت خوب بوده ولیکن آموزشهای مربوطه از طریق
آموزش از راه دور تأثیر چندانی بعد از این آموزش در نتایج ایجاد نکرده
است .یکی از علل توجیهکنندگان شاید این باشد که حداقل در مورد
چاقی و عدم فعالیت فیزیکی هنوز ذهنیت کافی هم از جانب مردم و هم
پزشکان در این مورد که نیاز به انجام آموزش مفصلتری در این فازها
احساس میشود ،بهعنوان فاکتورهای خطر برای بیماریهای عروق کرونر
محسوب میشوند ،وجود ندارد .هرچند مطالعات گذشته نشان داده است
که راه ارتباطی کالمی بهطور سنتی در آموزش بیشترین و مؤثرترین
شیوه مورداستفاده بوده است ،امروزه با پیشرفت تکنولوژی آموزشی
توصیهها به سمت آموزشهای از راه دور است چون نهتنها روشی مؤثر
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.در انجام این مطالعه هیچگونه حمایت مالی صورت نگرفته است
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Original Article
Abstract
Aim: cardiovascular diseases as the most important diseases in the elderly are progressing conditions
which start in childhood and show their clinical manifestations mostly during adulthood and midlife.
Early diagnosis of these illnesses improves their prognosis and leads to their timely treatment; therefore,
increasing the knowledge of medical personnel regarding their early diagnosis seems to me essential.
The aim of this study was to determine the effect of virtual education on the knowledge of general
practitioners (GPs) about cardiovascular risk factors.
Methods: This was a before and after interventional study. The study sample consisted of 40 general
practitioners who worked in General Service Centers of Bandar Abbas. Subject were recruited by a
census method. The required data were gathered by means of a questionnaire in two phases: once before
the intervention, an educational file about cardiovascular risk factors which was given to the subjects via
multimedia methods including booklets, CD, and social networks (Telegram, Whatsapp, and etc.), and
once after the intervention after a one month interval. The questionnaires were filled out in the presence
of the researcher. The acquired data was entered into the SPSS software version 19 and analyzed by
appropriate statistical tests.
Results: The results of this study showed that the knowledge of GPs about diabetes and hypertension
significantly increased after the intervention (P-Value=0.02 and P-Value=0.000 respectively). Their
knowledge of physical activities, obesity, smoking, the role of gender, and dyslipidemia also increased
after the intervention; however, the increase was not statistically significant (P-Value=0.973, PValue=0.167, P-Value=0.211, P-Value=0.211, and P-Value=0.236 respectively). GPs were also asked
about the preferred method for education (booklets, CDs, and social networks) in the post-test
questionnaire. 80% had chosed booklets and 20% had chosen social networks as their preferred method.
None of the GPs preferred CDs.
Conclusion: According to the results of our study, seemingly GPs prefer educational booklets over
CDs or social networks as a means of their scientific education and this method of education without the
need to literally attend any programs can be useful to increase the knowledge of GPs in different
scientific fields.
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