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  وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  

  زاده ليدا فتاحي, آقاجاني، راهب قرباني، مجيد كسائي معصومه صابريان، سعيد حاجي
  
  
  

   چكيده
كنند با ارائه و گسترش خدمات  ها سعي مي دانشگاه .مقدمه

ل امكان كاربري آن را براي استفاده اساتيد تسهي, اينترنتي
هاي علمي  اينترنت بر كيفيت پژوهش نظر به تأثيري كه . نمايند

اساتيد دانشگاه دارد، انجام مطالعات علمي در روند گسترش 
اين تحقيق با هدف تعيين . رسد آتي ضروري به نظر مي

وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم 
  .پزشكي سمنان انجام شده است

وضعيت استفاده از اينترنت , هش توصيفييك پژودر  .ها روش
مورد  1382توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال 

جامعه پژوهش، كليه اساتيد دانشگاه و روش . گرفتبررسي قرار
پرسشنامه , ها دادهابزار گردآوري . گيري سرشماري بود نمونه

سؤال در مورد كاربرد  14شناسي و  سؤال جمعيت 4شامل 
در . ت بود كه اعتبار و اعتماد علمي آن تأييد شده بوداينترن

پرسشنامه به آدرس اعضاي هيأت علمي ارسال  100مجموع 
ها با  داده. پرسشنامه تكميل شده دريافت شد 62گرديد و 

هاي آماري توصيفي  و آزمون SPSSافزار  استفاده از نرم
  .مورد پردازش قرار گرفت

 ندودنم ا از اينترنت استفاده ميه درصد نمونه 9/91در كل  .نتايج
 ,بوددرصد در محل كار  30درصد منزل،  3/68مكان استفاده كه 

درصد متوسط زمان استفاده از اينترنت را كمتر از يك ساعت  8/50
از نظر  ,اند سرعت دسترسي را قابل قبول ندانسته ,اند ذكر كرده

وز در ها اينترنت در تمام ساعات شبانه ر درصد از نمونه 3/37
ها با فيلتر كردن  درصد از نمونه 9/64 ,دسترس بوده است

درصد استفاده از  7/80خالقي موافقت داشته و هاي غير ا سايت
اساتيد از اينتر نت . اند را ضروري دانسته هاي اطالعاتي بانك

                                           
, زشكيمركز مطالعات و توسعه آموزش پ, معصومه صابريان 

, درماني استان سمنان -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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، كسب )درصد 2/74(بيشتر براي افزايش كيفيت امور پژوهشي 
، پست الكترونيكي )درصد 6/72(تخصصي براي تدريس اطالعات 

ها نياز به  درصد نمونه 50 ,نمايند استفاده مي )درصد 7/59(
  .ندبود هاي آموزش اينترنت را احساس نموده برگزاري كالس

محدوديت استفاد گسترده اساتيد دانشگاه علوم پزشكي  .بحث
تواند ناشي از كمبود وقت و يا محدوديت  مي, سمنان از اينترنت
گردد با برگزاري  ميپيشنهاد . يري مفيد آن باشدتوانمندي بكارگ

اساتيد توانمندتر و امكان استفاده بيشتر , هاي آموزشي كالس
هاي اطالعاتي  از خدمات ارائه شده توسط اينترنت و بانك

  .فراهم شود
  .اساتيد دانشگاه, هاي اطالعاتي بانك, اينترنت .هاي كليدي واژه

  
  

  مقدمه
ترده و جهاني كه بين مردم، اي گس اينترنت، به مجموعه

 ).1(شود نمايد، اطالق مي ها ارتباط برقرار مي اطالعات و رايانه
 پست الكترونيكي،: هاي اصلي اينترنت عبارت است از سرويس

، وب )File Transfer Protocol-FTP(پروتكل انتقال فايل 
كه امروزه ) Tel Net(نت  هاي بحث، تل گستر، گروه جهان
استفاده نموده و در اكثر مراكز علمي و از آنها  ها نفر ميليون

تحقيقاتي دنيا ميزان استفاده از شبكه جهاني اينترنت جهت 
بر ). 2(مقاصد آموزشي و پژوهشي به اوج خود رسيده است

كننده  ميليون استفاده 148تعداد , 2000اساس آمار آوريل سال 
  ).3(كنند مياستفاده اينترنت  ازدر سراسر جهان 

ها با  از اهداف اينترنت ايجاد پيوندهايي ميان كتابخانهيكي 
هاي اطالعات، براي تسهيل  استفاده از آخرين فن آوري

ها  گيران كتابخانه اشتراك منابع، قادر ساختن استادان و بهره
ارائه  از نقاط دور دست،اي  به دسترسي به منابع كتابخانه

گو براي پرداختن ها و جلسات گفت گردهمايي, هاي آموزشي كارگاه
اين امر عرضه اطالعات ). 4(باشد موضوعات خاص ميبه 

ايجاد بستر اطالعاتي مناسب براي پژوهشگران، علمي به منظور 
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. دانشجويان وساير متقاضيان را تسهيل نموده است استادان،
 هاي استفاده از شبكه جهاني اينترنت و دسترسي به سايتبا 

هاي اطالعاتي ملي و  بانك علمي پزشكي، دستيابي به انواع
المللي، استفاده از تمام متن نشريات داخلي و خارجي  بين

  .پذير گشته است امكان
گسترش روزافزون كاربردهاي اينترنت در عرصه 

اين شبكه پوياي جهاني باعث شده   پژوهش، و دسترسي به
است سبك و الگوي پژوهش و جستجوي اطالعات نيز متحول 

اي به اطالعات  گاهي امروزه بطور گستردهجامعه دانش. گردد
ريزي آموزشي و پژوهشي بدون  متكي است و هر نوع برنامه

هاي جديد، امري به  استفاده از اطالعات بر مبناي تكنولوژي
, از طرفي. هاي جامعه جهاني است دور از واقعيت

هاي چشمگير دهه پاياني قرن بيستم در زمينه  پيشرفت
ارتباطات، توزيع و هماهنگي اطالعات استفاده از تكنولوژي 

هاي نوين  خصوصاً در امر تحقيقات و آموزش، وجود سيستم
ارتباطي و اطالعاتي را امري حياتي و ضروري ساخته 

  ).5(است
و بسياري از اطالعات موجود در اينترنت بطور رايگان 

اطالعات  كنندگان مصرف. براي تمامي افراد قابل دسترسي است
ي مورد ها پايگاهبا جستجو در اينترنت و در  بدون واسطه و

عالقه خود، بخشي از اطالعات مورد نياز خود را تأمين 
  ).6(دننماي مي

به امروزه بسياري از اساتيد و پژوهشگران، براي دسترسي 
هاي علمي در حوزه فعاليت تخصصي خود و  آخرين يافته

ت براي تسريع در انتقال اطالعات، از شبكه جهاني اينترن
اي با هدف مقايسه استفاده از  در مطالعه. كنند استفاده مي

هاي مختلف دانشگاهي براي تعيين  اينترنت در بخش  شبكه
عالئق تحقيقي و : معيارهاي استفاده از اينترنت چون

اينترنت،  موضوعي دانشگاهيان، آموزش استفاده از شبكه 
ز آنها به اي كاربران و نيا استفاده كلي از شبكه، دانش رايانه

توانند بگيرند نتايج نشان داد  اينترنت مي اطالعاتي كه از شبكه 
اينترنت از پست الكترونيكي استفاده   كه اكثر كاربران شبكه

  ).7(دانند اينترنت مي كنند و آن را مهمترين خدمت شبكه  مي
 1375در كشور ايران، شايد به دليل اين كه تا قبل از سال 

د و تنها چند مؤسسه تحقيقاتي و اينترنت ناشناخته بو
هايي از واحدهاي برخي از مراكز دانشگاهي بطور غير  بخش

مستقيم و از طريق مركز تحقيقات رياضيات و فيزيك نظري با 
هاي  اين شبكه جهاني ارتباط داشتند، در اين زمينه پژوهش

ولي مطالعات اندك انجام شده ). 2(محدودي انجام شده است
كه در ميان اساتيد و محققان دانشگاهي، حاكي از آن است 

رساني در راستاي آموزش و پژوهش  هاي اطالع رايانه و شبكه
در حالي كه نتايج ) 5(باشد بسيار ناشناخته و كم مصرف مي

درصد افراد مورد  6/67مفرد نشان داد كه  تحقيق وكيلي
  ).8(كنند بررسي او از تكنولوژي اطالعات استفاده مي

كاربران مركز اينترنت در دانشگاه علوم  در بررسي نگرش
اند كه كاربران از منابع الكترونيكي  پزشكي شيراز نتيجه گرفته

براي سهيم شدن در نتايج تحقيقات ديگران در سراسر جهان و 
كاربران ). 9(كنند آشنايي با مجالت الكترونيكي استفاده مي

زيابي، و ارتباط منابع الكترونيكي و تدريس و تحقيق را قابل ار
گستردگي منابع را براي يادگيري فردي و كالسي مؤثر دانسته 

اند كه استفاده از ابزار الكترونيكي،  اين نتيجه رسيده و به 
هاي سريع در تحقيق، ارتباط علمي همزمان و خلق  پيشرفت

  ).10(سازد آثار جديد را ميسر مي
روانشناسان استراليا از اينترنت بطور گسترده براي 

اينترنت به آنان . كنند هاي آكادميك خود استفاده مي يتفعال
شان  كند تا از آخرين تحوالت در موضوع مورد عالقه كمك مي

اكثر آنها معتقدند كه از اين طريق با همكاران . آگاه باشند
تماس بيشتري داشته و اينترنت باعث هدايت آنها براي انجام 

نترنت همكاري همچنين خدمات اي. هاي جديد شده است تحقيق
سازد  كند و دانشگاهيان را قادر مي بين محققان را ترغيب مي

ارتباط برقرار كنند و به نشر مطالب كه بطور گسترده با جهان 
اند كه دسترسي بيشتر به منابع،  گفته روانشناسان. بپردازند

امكان برقراري ارتباط علمي و سريع با همكاران و جستجوي 
بر كيفيت تحقيق و همچنين بر كميت اطالعات از اين طريق، 

  ).11(انتشار آنها تأثير گذاشته است
نظر به اهميت ويژه و تأثير اينترنت بر كميت و كيفيت 

پژوهان و اساتيد دانشگاه، در اكثر مراكز  كارهاي علمي دانش
دانشگاهي مراكز اينترنت ايجاد و امكان استفاده از آن براي اساتيد 

اهداف راه رسيدن به اند تا در  دهو دانشجويان فراهم آور
در دانشگاه علوم . كنند پژوهشي و آموزشي خويش از آن استفاده 

 128با پهناي باند  1380پزشكي سمنان سيستم اينترنت در سال 
خط شبكه داخلي  12تلفني و خط تماس Byte( ،9(كيلو بيت 
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)Local Area Network-LAN (هاي علمي  از مركز پژوهش
هم اكنون اين سيستم با پهناي باند . بكار نمودايران شروع 

خط شبكه  20خط تماس تلفني،  16كيلو بيت، داراي  512
اساتيد، اعضاي نظام : كاربر شامل 180باشد كه به  داخلي مي

ها و مراكز آموزشي وابسته  پزشكي، دانشجويان، بيمارستان
 ارتباط براي. نمايد ساعت سرويس دهي مي 24در تمام مدت 

بخانه مركزي و مجتمع آموزشي دانشگاه نيز از سيستم كتا
در ضمن براي دستيابي به آخرين . سيم استفاده شده است بي

  Ovid هاي اطالعاتي اطالعات علمي نيز در بانك
)Daneshyar( ,Elsevier )Rosenet Medline ( مشترك

  .باشد مي
براي تعيين كاربري اينترنت، در بعضي مراكز دانشگاهي 

ي درباره كاربردها و نتايج حاصل از آن انجام گرفته تحقيقات
و هدف اغلب اين تحقيقات بررسي كاربرد و مشكالت ناشي 
از آن بوده است، كه جوانب مختلف خدمات ارائه شده توسط 
مراكز اينترنت و همچنين تأثيرات استفاده از اين امكانات بر 

در . اند هاي مختلف اساتيد را مورد بررسي قرار داده فعاليت
دانشگاه علوم پزشكي سمنان نيز، ضرورت انجام مطالعات 
علمي براي بررسي كاربرد كمي و كيفي آن احساس گرديد كه 
در مرحله اول اين مطالعه با هدف تعيين نحوه استفاده 
اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان از امكانات 

. ه انجام شداينترنت اين دانشگاه و نظرات آنان در اين زمين
تواند با لحاظ نمودن نظرات  نتايج حاصل از اين پژوهش مي

هاي آموزشي و روند گسترش آتي به  ريزي اساتيد در برنامه
بديهي است كه در خصوص تأثير كيفي . مسؤوالن ياري نمايد
هاي بيشتر و گسترده تر ضروري به نظر  اين رسانه بررسي

  .رسد مي
  

  ها روش
وضعيت استفاده از اينترنت  ,توصيفيپژوهش  در يك

 1382دز سال توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 )نفر 100(گيري سرشماري  روش نمونه. مورد بررسي قرار گرفت

اين پرسشنامه . ها پرسشنامه بود و ابزار گردآوري داده
سئوال مربوط به وضعيت 14سئوال دموگرافيك و 4شامل 

رات اعضاي هيأت علمي را استفاده از اينترنت بود كه نظ
 نسبت به جوانب مختلف خدمات ارائه شده توسط مركز اينترنت

روايي پرسشنامه از طريق روايي . شد دانشگاه جويا مي
هاي  ها در پاكت پرسشنامه. صوري و محتوي تأييد گرديد

ها  دربسته به آدرس كليه اعضاي هيأت علمي در دانشكده
د كه پس از تكميل به ارسال گرديد و از آنها خواسته ش

آدرس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ارسال 
پرسشنامه  62پرسشنامه توزيع شد و  100در مجموع . نمايند

كه ) Response rate=62%(تكميل شده دريافت گرديد 
ها با استفاده از  داده. مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

  .ي ارائه گرديدبه صورت توزيع فراوان SPSSافزار  نرم
  

  نتايج
درصد اساتيد  71پرسشنامه دريافت شده،  62از مجموعه 

درصد از دانشكده پزشكي،  60و . اند درصد زن بوده 29مرد و 
درصد دانشكده بهداشت و  1/9درصد دانشكده پرستاري ،  6/23
 7/51اند، از نظر رتبه علمي  درصد از دانشكده توانبخشي بوده 3/7

و   درصد دانشيار بوده 7/1درصد مربي و  35استاديار، درصد 
  .اند سال داشته 0- 5سابقه كار ) درصد 38(اكثريت 

نتايج نشان داد كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه به 
نمايند  هاي اينترنت واقف بوده و از آن استفاده مي توانايي

از  از اساتيد در حال حاضر) درصد 9/91(نفر  57بطوري كه 
درصد از آن استفاده  1/8استفاده و تنها امكانات اينترنت 

  .ندودنم نمي
 دو دهم درصد اساتيد از خدمات اينترنتيو دو و هشتاد 

درصد از خدمات اين دانشگاه و  5/14دانشگاه علوم پزشكي، 
-Coffee(درصد از مراكز كافي نت  45/6ها و  ساير دانشگاه

net( ده دهن درصد ساير موارد را به عنوان سرويس 22/3، و
)Server (اند معرفي نموده.  

درصد اساتيد مكان  3/68ها نشان داد كه  ساير يافته
 7/1درصد در محل كار و  30استفاده از اين خدمات در منزل، 

پنجاه و . درصد در محل ساير واحدهاي دانشگاهي بوده است
 3/37اساتيد كمتر از يك ساعت در روز،  هشت دهم درصد

 7/1ساعت و  3تا  4د بين درص 2/10، ساعت 1-2درصد 
نموده  از اينترنت استفاده ساعت در روز  4درصد بيشتر از 

ها بيانگر آن بود كه زمينه استفاده اساتيد  يافتهساير . بودند
دانشگاه علوم پزشكي سمنان از اينترنت بيشتر براي افزايش 

، كسب اطالعات تخصصي )درصد 2/74(كيفيت امور پژوهش 
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، )درصد 7/59(، پست الكترونيك )درصد 6/72(براي تدريس 
 1/8، گفتگوي اينترنتي ) درصد 6/22(انتشار نتايج تحقيق خود 

  .بوده است) درصد 8/25(درصد و ساير موارد 
درصد اساتيد اين دانشگاه سرعت دستيابي به  8/9از نظر 

درصد تا حدودي قابل  5/25اطالعات، سرعتي قابل قبول، 
اند و از نظر  قابل قبول ندانستهدرصد آن را  7/64و  ,قبول

روز قابل  اينترنت در تمام ساعت شبانه ,درصد اساتيد 3/37
 2/39درصد تا حدودي قابل دسترسي و  5/23دسترسي، 
ولي مناسب بودن  ,ر دادهياين سؤال پاسخ خ درصد به

درصد تا  3/23درصد با پاسخ بله،  2/44اين خدمات را  هزينه
ها  اكثريت نمونه. خير ذكر نموده بودنددرصد  6/32حدودي و 

 ,)درصد 9/64(راخالقي موافق بودند يهاي غ با فيلتركردن پايگاه
 تدرصد مخالف 8/8درصد نظري ندارم و  3/26در حالي كه 

  .بودندكرده 
هاي اطالعاتي طرف  در خصوص ضرورت استفاده از بانك

استفاده از ها نشان داد كه اكثريت نمونه  قرارداد دانشگاه، يافته
 7/80موافقم  هاي پاسخ(اند  هاي اطالعاتي را ضروري دانسته بانك

در زمينه . )درصد 5/3درصد و مخالفم  8/15نظري ندارم  ,درصد
ها نشان داد كه  يافته هاي اطالعاتي، استفاده و مفيد بودن بانك

استفاده  Medlineاطالعاتي ها از بانك  درصد از نمونه 8/41
 4/16نموده و مفيد دانسته و  درصد استفاده 8/41ننموده و 

در مورد . اند دانستهندرصد از آن استفاده نموده و آن را مفيد 
  اويد  بانك اطالعاتي

)Ovid(, ها تا كنون  درصد از نمونه 50ها نشان داد كه  يافته
درصد استفاده نموده و مفيد دانسته و  8/44استفاده ننموده و 

بانك . اند نموده و آن را مفيد ندانستهدرصد از آن استفاده  2/5
كمتر مورد استفاده قرار گرفته  )Elsevier(السوير اطالعاتي 

درصد از  63ها بيانگر آن است كه  در اين خصوص يافته. است
درصد كه  2/35ها تاكنون از اين بانك استفاده ننموده و  نمونه

ن درصد از آ 9/1اند آن را مفيد دانسته و  استفاده نموده
  .اند استفاده نموده و آن را مفيد ندانسته

اند كه نياز به  ابراز داشته) درصد 50(دهندگان  اغلب پاسخ
درصد  6/30. هاي آموزش اينترنت دارند برگزاري كالس

درصد آموزش  1/16افزارهاي اختصاصي،  آموزش نرم
درصد آموزش همه موارد فوق را ضروري  4/19ويندوز، 

  .اند احساس نموده

  
  ثبح

نيمي از اساتيد اين دانشگاه كمتر از يك ساعت در روز از 
 3/37اي نشان داد  نتايج مطالعه. نمودند اينترنت استفاده مي

درصد از اعضاي هيأت علمي روزانه بيشتر از يك ساعت از 
, درصد يك ساعت در روز 9/27كنند و  اينترنت استفاده مي

يك بار را ذكر درصد ماهي  5/1اي يك بار و  درصد هفته 3/10
و نشان  مطالعه كنوني همخواني داردها با  اين يافته). 2(اند كرده

از آن دارد كه يا سرعت دسترسي به اطالعات كم است، يا وقت 
كافي براي كار با اينترنت ندارند، و يا اينكه نياز به آموزش 

بديهي است كه آگاهي اعضاي هيأت . بيشتر براي تسلط دارند
هاي اينترنت و استفاده روزافزون از  ه تواناييعلمي دانشگاه ب

استفاده كم . طلبد آن، افزايش سرعت دستيابي به اطالعات را مي
هاي اينترنت نيز  هاي اطالعاتي و ساير توانمندي از بانك

ها و فوايد  تواند به دليل ناآشنايي اساتيد با اين نوع سرويس مي
  .آنها باشد

درخواست اساتيد در هاي آموزشي مورد  برگزاري كالس
هاي فوق مهارت و توانايي آنها را در استفاده از اينترنت  زمينه

هاي اطالعاتي افزايش داده و شوق و انگيزه بكارگيري  و بانك
 95در تحقيقي نشان داده شده است كه . برد را در آنها باال مي

اند و  كرده درصد پاسخگويان از شبكه اينترنت استفاده مي
دست آوردن اطالعات روزآمد بوده و ابزاري كه  هدف آنها به

) Listserv(اند، گروه مباحثه  داده مورد استفاده قرار مي
, اي مطالعه). 12(بوده است) FTP(اطالعاتي و پروتكل انتقال فايل 

دوره تحصيالت تكميلي  شيوه استفاده اساتيد و دانشجويان
اطالعات  هاي انگليس و عربستان سعودي از تكنولوژي دانشگاه

را مقايسه كرده و دريافته است كه در هر دو كشور از 
ها استفاده  هاي كامپيوتري تحليل داده پردازها و برنامه واژه
در اين بررسي ميزان استفاده از تكنولوژي نوين در . شود مي

هاي عربستان بوده  هاي انگليس بيشتر از دانشگاه دانشگاه
كه از تكنولوژي اطالعات  ابراز نموده بودندپاسخگويان . است

براي دستيابي به اطالعات روزآمد و ارتباط علمي و تحقيق با 
اساتيد اين دانشگاه نيز ). 13(اند كرده ساير محققان استفاده مي

هاي اينترنت براي امور آموزشي و پژوهشي  از سرويس
  .استفاده نمودند
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توانمندسازي اساتيد و آموزش آنان براي استفاده بيشتر 
هاي اطالعاتي  خدمات ارائه شده توسط اينترنت، و بانك از

منجر به افزايش كيفيت نتايج پژوهشي، افزايش اطالعات 
تخصصي براي تدريس، تسهيل مكاتبات به وسيله پست 

نتايج . الكترونيكي و انتشار نتايج تحقيقات اساتيد خواهد شد
دسترسي به اطالعات «پژوهشي بيانگر آنست كه بيشتر اعضا 

را به عنوان » تفنن و سرگرمي«را اولويت اول دانسته، » وزآمدر
را به » بكارگيري تكنولوژي نوين«اولويت دوم و عالقه به 

نيز » حجم وسيع اطالعات«. اند عنوان اولويت سوم انتخاب كرده
نتايج تحقيق ديگري نيز نشان داد ). 2(انتخاب چهارم بوده است

مركز اينترنت، پست  كه از انواع خدمات ارائه شده توسط
الكترونيكي داراي بيشترين مصرف، و شبكه جهاني رده دوم را به 

ما همخواني  مطالعههاي  اين امر با يافته). 14(اند خود اختصاص داده

هاي صرف  گذاري دانشگاه و هزينه سرمايهدارد ولي با توجه به 
رسد كه بايد اساتيد از آن استفاده بيشتري  شده به نظر مي

پذير خواهد  يند كه اين امر با آموزش و ترغيب آنان امكانبنما
تحقيقات بيشتر در اين زمينه، بويژه در زمينه كاربرد . بود

اينترنت براي آموزش دانشجويان و تأثير كيفي آن پيشنهاد 
  .گردد مي

  
  قدرداني

دانند كه از رياست محترم  پژوهشگران ضروري مي
جمند، مركز كامپيوتر دانشگاه، معاونت آموزشي، اساتيد ار

دانشگاه، مركز توسعه آموزش پزشكي و جناب آقاي غفاري 
  . تشكر و سپاسگزاري نمايند
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Internet Use by Faculty Members in Semnan University of Medical Sciences 
 

Saberian M, Haji Aghajani S, Ghorbani R, Kassai M, Fatahizadeh L 
 
 

Abstract 
 
Introduction. The universities attempt to facilitate the possibility of using the internet for 
faculty members by providing and expanding internet services. Since internet affects the 
quality of scientific researches at the university, it seems necessary to investigate the 
possibility and process of expanding the use of internet. This study was performed to 
investigate the use of internet among faculty members of Semnan University of Medical 
Sciences.  
Methods. In this descriptive study, all faculty members of Semnan Medical University were 
investigated. The data gathering tool was a questionnaire whose validity and reliability had 
been confirmed and contained 4 demographic questions and 14 questions related to the use 
of internet. The sampling method was census. Out of 100 questionnaires, 62 were completed 
by faculty members. Then, the data were analyzed by descriptive statistics using SPSS 
software. 
Results. In total, 91.9% of faculty members used internet among which  68.3% used internet 
at home and 30% at work, and 50.8% used internet less than one hour per day.  Faculty 
members (66.7%) believed that the speed of access to internet was undesirable. Thirty seven 
point three percent had access to internet 24 hours a day. Sixty four point nine percent of the 
cases were in agreement with filtrating the un-ethical websites. Eighty point seven percent 
believed that subscribing academic databases by university was necessary. Faculty members 
used internet for research activities (74.2%), teaching information (72.6%), and electronic 
mail (59.7%). Fifty percent of them felt that taking part in internet training workshops was 
necessary. 
Conclusion. The faculty members of Semnan Medical University do not use internet in a 
vast level which could be because of time limits or their lack of capability in using internet 
properly. It is recommended to provide faculty members with educational workshops and 
classes so they can take advantage from internet facilities and on-line databases. 
  
Key words. Internet, Faculty members, Databases 
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