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Introduction: Evidence-based dentistry (EBD) is an approach to oral healthcare that includes derivation and judicious use

of the best available evidence in conjunction with patient ’s status, and dentist’s experience in making decisions towards the
care of an individual patient. The aim of this study was to assess the level of awareness, knowledge and attitude towards
evidence-based dentistry among dental students of Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
Materials & Methods: In this cross-sectional survey, questionnaires including three parts of awareness, self-assessed
knowledge and attitude, were distributed among 101 senior dental students of Mashhad Dental School. After collecting of the
questionnaires, the data were analyzed using statistical tests of t-test and Pearson and Spearman correlations.
Results: The response rate was 84%. The mean awareness score was 25.6±4.8 out of a maximum of 50, the mean selfassessed knowledge score was 28.8±8 out of a maximum of 45 and the mean attitude score was 42.5±5.2 out of a maximum
of 60. Fifty three percent of students reported that they were not/little familiar with EBD. In awareness part of the
questionnaire, 46 percent of answers were not/little, in self-assessed knowledge part, one third of the answers were not/little
understanding the word, while in attitude part 56 percent of answers were agree/quite agree.
Conclusion: The evaluated students had a relatively good attitude towards EBD but did not achieve enough scores towards
awareness and knowledge about it. Apparently, EBD training needs more attention and the educational curriculum may need
to be corrected.
Key words: Evidence-based dentistry, dental student, awareness, knowledge, attitude.
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سنجش آگاهي ،دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي ...

مواد و روشها :در اين بررسي مقطعي ،پرسشنامهها که شامل سه بخش بررسي آگاهي ،دانش خود ارزياب و نگرش بود ،در بين  101نفر از
دانشجويان سالهاي پنجم و ششم دانشکده دندانپزشکي مشهد توزيع شد .پس از پاسخ دهي و جمع آوري پرسشنامهها ،اطالعات توسط
آزمونهاي آماري  ،t-testهمبستگي  Pearsonو  Spearmanمورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :ميزان مشارکت دانشجويان  48درصد بود .ميانگين نمره آگاهي دانشجويان  52/6±8/4از حداکثر ممکن  ،20ميانگين نمره دانش
خود ارزياب  54/4±4از حداکثر ممکن  82و ميانگين نمره نگرش  85/2±2/3از حداکثر ممکن  60بود 23 .درصد آنها ميزان آشنايي خيلي کم/
کمي با دندانپزشکي مبتني بر شواهد گزارش کردند .در بخش آگاهي 86 ،درصد پاسخها ،گزينه هيچ/کم بود .در قسمت دانش خود ارزياب،
يک سوم پاسخها ،گزينه عدم فهم واژه/فهم کم بود .در حالي که در بخش نگرش 26 ،درصد پاسخها ،گزينه موافقم/کامالً موافقم بود.
نتیجه گیري :دانشجويان مورد بررسي نگرش نسبتاً خوبي در مورد دندانپزشکي مبتني بر شواهد ) (EBDداشتند؛ اما آگاهي و دانش کافي در
زمينه  EBDرا کسب نکرده بودند .ظاهراً آموزش مباحث  EBDتوجه بيشتري را ميطلبد و شايد نياز به اصالح کوريکولوم آموزشي باشد.
کلمات کلیدي :دندانپزشکي مبتني بر شواهد ،دانشجوي دندانپزشکي ،آگاهي ،دانش ،نگرش.
مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد  /سال  1312دوره  / 80شماره . 84-24 : 1

تصوير : 1

مقدمه

مراحل روش دندانپزشکي مبتني بر شواهد

در طي دو دهه گذشته ،پزشکي مبتني بر شواهد
medicine:

)EBM

،(Evidence-based
()1

مراقبتهاي پزشکي قرار گرفته است.

استاندارد

مراقبت مبتني بر

شواهد ابزاري است براي تغيير از روشهاي مرسوم که در
آن تصميم گيريها صرفاً بر اساس آموختهها و تجربيات
فردي است به سمت روشهايي که در آن تصميمگيريها
بر اساس بهترين شواهد و مدارک موجود در متون علمي
()2

مي باشد

()3

و فلسفه آن به اواسط قرن  11باز ميگردد.

در حقيقت اين پديده يک روش سيستماتيک براي خالصه
()4

کردن و کاربرد حجم انبوه متون و مقاالت است.
دندانپزشکي مبتني بر شواهد

(Evidence-based

) dentistry: EBDشاخهاي از علم مراقبت مبتني بر شواهد
است که طبق تعريف انجمن دندانپزشکي آمريکا عبارتند

در توضيح فوايد  EBDبايد خاطرنشان کرد که با
()11

از روشي براي تصميمگيري در مراقبتهاي بهداشتي دهان

کاربرد اين روش ،کيفيت و نتايج درمان بهبود مي يابد.

که نيازمند ارزيابي عاقالنه متون علمي و استنتاج بهترين

تحقيقات نشان دادهاند دندانپزشکاني که بر پايه شواهد

شواهد موجود در تلفيق با تجربه کلينيکي دندانپزشک،

عمل ميکنند در مقايسه با افرادي که در تصميمگيريها

شرايط دهاني ،پزشکي و تاريخچه بيمار و نيازها و

فقط تفکرات و قضاوتهاي شخصي را بکار ميگيرند،

()5-7

اولويتهاي درماني بيمار است.

مراحل اصلي در

(11-13و7و)6

تجربه و مهارت باليني شان ارتقا مييابد.

کاربرد روش دندانپزشکي مبتني بر شواهد(1و ،)8به ترتيب

همچنين با کاربرد  EBDدندانپزشکان ميتوانند مزايا و

در اينجا نشان داده شده است (تصوير .)1

معايب راههاي درماني موجود را تعيين کنند .انتخاب
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بهترين درمان بر طبق متون علمي موجود ،هنگام

وجود نگرش مثبت ،تنها  5درصد آنها از دندانپزشکي

()4

مبتني بر شواهد استفاده ميکردند و اکثراً با سايتهاي

پاسخگويي در برابر مراجع قضايي نيز کمککننده است.

()18

افزون بر اين ،آگاهي بيمار از اينکه درمانهاي انجام شده

تخصصي مبتني بر شواهد آشنايي نداشتند.

بر اساس بهترين مستندات است ،اطمينان بيمار از خدمات

مطالعهاي که در بين دستياران تخصصي دانشگاه علوم

به نظر

پزشکي کرمان صورت گرفت مشخص شد حدود 5

ميرسد  EBDدر درمان روزمره بيماران يک ضرورت

درصد دستياران در فعاليتهاي باليني خود پزشکي مبتني

محسوب ميشود ،همانگونه که تاکنون نيز محبوبيت

بر شواهد را به کار ميبرند و در تصميمگيريهاي باليني،

 EBDدر واقع فاصله بين

اول از همه به کتابها و سپس به تجارب کلينيکي تکيه

تحقيقات و کلينيک را پر ميکند و يک ابزار قوي براي

ميکردند و در اين مبحث ،رجوع به مقاالت در رتبه سوم

()11

دندانپزشکي انجام شده را افزايش مي دهد.

(13و)11

زيادي کسب کرده است.

تفسير و کاربرد يافتههاي تحقيقي براي دندانپزشکان فراهم
(11و)8

مي نمايد.

()11

قرار داشتند.

همچنين در

بررسيها بر روي دستياران تخصصي

دانشگاه علوم پزشکي شيراز نيز نشان داد عليرغم وجود

در بررسي که در دانشگاه  Iowaانجام شد ،اکثر اساتيد

نگرش مثبت نسبت به پزشکي مبتني بر شواهد و دسترسي

دانشکده دندانپزشکي و حدود سه چهارم دندانپزشکان

به اينترنت ،دستياران عمالً از پزشکي مبتني بر شواهد

شاغل گزارش کردند که در فعاليتهاي روزانه خود از

استفاده نميکردند و اکثراً از سايتهاي تخصصي مرتبط با

(15و)14

روش  EBDاستفاده ميکنند.

همچنين حدود 41

()21

 EBMبياطالع بودند.

درصد دندانپزشکان کويتي ادعا کردهاند که فهم خوبي از

با آموزش اصول  EBDبه دانشجويان دندانپزشکي،

در حالي که  76درصد از

آنها ميآموزند که چگونه پس از فارغ التحصيلي ،دانش

دندانپزشکان ايراني ،دانش خيلي کم/هيچ را نسبت به

خود را بر اساس تحقيقات جديد به روز کنند و در

()16

مفاهيم  EBDدارند،

()11

 EBDگزارش کردهاند.

بررسيها در دانشجويان که

درمانهاي باليني به کار گيرند .بايد در نظر داشت

EBD

کمتر است نيز نتايج اميدوارکنندهاي نداشته است؛ به

علم نسبتاً جديدي است و چنانچه بخواهيم در سالهاي

گونهاي که ميزان آشنايي با مفاهيم  EBDدر  81درصد

آتي درمانهاي انجام شده براساس شواهد را افزايش دهيم

دانشجويان دندانپزشکي در تهران ،در حد کم يا خيلي کم

بايد توجه اصلي خود را به امر آموزش  EBDبه

بوده است.

()4

همچنين بررسي که در يکي از دانشکدههاي

()21-23

دانشجويان دندانپزشکي معطوف داريم.

بر اساس

دندانپزشکي آمريکا انجام شد نشان داد که آموزشي که

اطالعات ما ،تاکنون سطح اين دانش در دانشجويان دوره

دانشجويان در سال اول از مباحث  EBDديده بودند

عمومي در دانشکده دندانپزشکي مشهد بررسي نشده

چندان تاثير مثبتي در نتايج ارزيابي آنها در سال سوم در

است .هدف ما از انجام اين مطالعه ارزيابي ميزان آگاهي،

بحث عملکرد مطابق اصول  EBDنداشت و از نظر

دانش خود ارزياب ( )Self-assessedو نگرش دانشجويان

دانشجويان اين آموزش در شرايط باليني کاربردي و مفيد

دانشکده دندانپزشکي مشهد در زمينه دندانپزشکي مبتني بر

()17

نبوده است.

بررسي که در بين دستياران تخصصي

دندانپزشکي مشهد انجام شد بيانگر اين بود که عليرغم

شواهد ) (EBDبود.
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سنجش آگاهي ،دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي ...

مواد و روشها

خود ارزياب ( )Self-assessedبا  5گزينه از عدم آگاهي از

در اين مطالعه توصيفي -تحليلي که به صورت بررسي

واژه تا فهم واژه همراه با توانايي تعريف آن آمده بود .در

مقطعي در سال  1313انجام شد ،دانشجويان سالهاي

بخش سوم 12 ،سؤال در زمينه نگرش نسبت به  EBDبا 5

پنجم و ششم (ترم  11و  )11دانشکده دندانپزشکي مشهد

حالت جواب از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مطرح شده

مورد ارزيابي قرار گرفتند .علت انتخاب اين گروه از

بود.

دانشجويان اين بود که آنان وارد کلينيک شده و مبحث

در ارزيابي پاسخها از نرم افزار آماري  SPSSبا

دندانپزشکي مبتني بر شواهد را آموزش ديده بودند .در

ويرايش  15استفاده شد .به هر پاسخ ،امتيازي از يک

مطالعه حاضر کليه دانشجويان ترمهاي تحصيلي فوق به

(خيلي کم يا هيچ – عدم آگاهي نسبت به واژه – کامالً

عنوان نمونه مدنظر گرفته شدند و آگاهي ،دانش و نگرش

مخالفم) تا پنج (خيلي زياد – فهم و توانايي تعريف واژه

آنها در زمينه  EBDبا استفاده از پرسشنامه مورد بررسي

– کامالً موافقم) تعلق گرفت .به اين ترتيب طيف ممکن

قرار گرفت .در اين رابطه ،از پرسشنامهاي که قبالً در

مجموع امتيازات قسمت اول پرسشنامه که در زمينه آگاهي

طراحي و به

بود از  11تا  ،51در قسمت دوم در مورد دانش خود

کار رفته بود ،استفاده گرديد .در همان مطالعه جهت

ارزياب از  1تا  45و در قسمت سوم در زمينه نگرش از

سنجش روايي و پايايي پرسشنامه ،يک بررسي پايلوت در

 12تا  61بود .در تحليل نتايج از آزمونهاي ،t-test

يک گروه  15نفره از دانشجويان که در مطالعه اصلي

همبستگي  Pearsonو  Spearmanاستفاده گرديد و سطح

شرکت نداشتند به روش  Test-retestانجام شد و بر مبناي

معنيداري  <1/15درنظر گرفته شد.

()4

مطالعه مشابهي توسط خامي و همکاران

ضرايب توافق به دست آمده اصالحات الزم اعمال گرديد.

يافتهها

ابتدا هدف پژوهش براي دانشجويان توضيح داده شد.

از مجموع  85پرسشنامه پاسخ داده شده42/4( 36 ،

سپس پرسشنامهها توزيع شده و از آنها خواسته شد در

درصد) عدد مربوط به دانشجويان سال پنجم و 57/6( 41

صورت تمايل پرسشنامه را تکميل و در همان جلسه

درصد) عدد مربوط به دانشجويان سال ششم بود .در

بازگردانند .مجموعاً تعداد  111پرسشنامه توزيع شد که

مجموع ميزان مشارکت کل دانشجويان  84درصد،

 47عدد مربوط به دانشجويان سال پنجم و  54عدد مربوط

دانشجويان سال پنجم  77درصد و دانشجويان سال ششم

به دانشجويان سال ششم بود.

 11درصد بود .ميانگين سني دانشجويان  23/8±2/3سال

در ابتداي اين پرسشنامه ،گزينههايي مربوط به

بود 32 .نفر ( 37/6درصد) از دانشجويان ،پسر و  53نفر

اطالعات زمينه اي نظير سن ،جنسيت ،ترم تحصيلي ،معدل

( 62/4درصد) ،دختر بودند 81 .نفر ( 14/1درصد) از

ترم قبل و دسترسي /عدم دسترسي به اينترنت در منزل

شرکتکنندهها در منزل به اينترنت دسترسي داشتند.

قرار داشت .در ادامه ،پرسشنامه شامل سه بخش اصلي

ميانگين معدلي که دانشجويان گزارش نمودند 16/1±1/88

بود .در بخش اول 11 ،سؤال در زمينه آگاهي از

EBD

بود.

مطرح شده بود که داراي  5گزينه از خيلي کم/هيچ تا

فراواني پاسخهاي دانشجويان به سؤاالت بخش اول

خيلي زياد بود .در بخش دوم 1 ،سؤال در زمينه دانش

پرسشنامه در مورد آگاهي از  EBDدر جدول  1آمده
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است .بررسي مجموع پاسخهاي اين بخش از پرسشنامه

منابع اطالعاتي مورد استفاده در  EBDداشتند و تنها 5

نشان مي دهد که  11درصد پاسخها مربوط به گزينه خيلي

درصد از دانشجويان ،آشنايي زياد/خيلي زياد با معيارهاي

کم يا هيچ 35 ،درصد گزينه کم 37 ،درصد گزينه متوسط،

مهم در نقد يک مقاله علمي را گزارش کردند 71 .درصد

 13درصد گزينه زياد 2 ،درصد گزينه خيلي زياد و 2

آنها عنوان کردند فاقد توانايي يا داراي توانايي کم در نقد

درصد بدون پاسخ بودند (نمودار  53 .)1درصد آنها با

يک مقاله علمي هستند .ميانگين نمره کسب شده از

دندانپزشکي مبتني بر شواهد هيچ آشنايي نداشته يا ميزان

پرسشنامه آگاهي ( 25/26±4/76حداقل ،14:حداکثر)31:

آشنايي آنها کم بود 77 .درصد آنها اطالع کم/هيچ از

بود.

جدول : 1

فراواني پاسخها ي دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به سؤاالت قسمت اول پرسشنامه
(ميزان آگاهي در مورد ( )EBDتعداد =)85
عنوان

خيلي کم يا هيچ

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

 -1تا چه ميزان به اندوخته هاي علمي خود براي ارايه يک درمان

1

8

37

34

5

( ) 1/ 2

() 1/ 4

()43/5

()41

() 5/ 1

2

11

46

22

5

( ) 2/ 4

()11/8

()54/1

()25/1

() 5/ 1

4

41

31

7

2

( ) 4/ 7

()48/2

()36/5

() 8/ 2

() 2/ 4

3

41

33

7

1

( ) 3/ 5

()47/1

()38/8

() 8/ 2

() 1/ 1

15

51

14

4

1

()17/6

()61/1

()16/5

() 4/ 7

() 1/ 2

7

22

42

13

1

( ) 8/ 2

()25/1

()41/4

()15/3

() 1/ 1

2

12

51

17

1

( ) 2/ 4

()14/1

()61/1

()21/1

() 1/ 1

17

46

17

3

1

()21/1

()54/1

()21/1

() 3/ 5

() 1/ 2

22

38

18

5

1

()25/1

()44/7

()21/2

() 5/ 1

() 1/ 1

11

35

26

3

1

()22/4

()41/2

()31/6

() 3/ 5

() 1/ 2

مطلوب و مناسب اکتفا ميکنيد؟
-2تا چه ميزان اندوختههاي علمي خود را براي ارايه يک طرح
درمان مؤثر ،مفيد و کارا ميدانيد؟
-3ميزان آشنايي شما با دندانپزشکي مبتني بر شواهد (Evidence
) based dentistry:EBDچقدر است؟
-4تا چه ميزان با انواع منابع مورد نياز براي کسب آخرين اطالعات
علمي تخصصي آشنا هستيد؟
-5تا چه ميزان با بانکهاي اطالعاتي مورد استفاده در روش EBD
آشنا هستيد؟
-6چقدر به يافتن جواب براي سواالت خود از طريق جستجو در
مقاالت علمي اميدواريد؟
-7کيفيت مطالب و مقاالتي که در جستجو کشف ميکنيد در چه
حدي است؟
-8چقدر با معيارهاي مهم درنقد يک مقاله علمي آشنا هستيد؟
-1توانايي شما در ارتباط با نقد يک مقاله علمي در چه حدي
است؟
-11آشنايي شما در ارتباط با درجه بندي اعتبار شواهد مقاالت و
مطالعات در چه حدي است؟
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سنجش آگاهي ،دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي ...

100%
خيلي زياد /فهم واژه با توانايي تعريف /کامالً
موافقم
زياد /فهم و استفاده واژه بدون تعريف /موافقم
متوسط /فهم واژه /نظري ندارم
کم /آگاهي اندک از واژه /مخالفم

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

خيلي کم يا هيچ /عدم آگاهي از واژه /کامالً
مخالفم
بدون پاسخ

20%
10%
0%
آگاهي

نمودار : 1

دانش

نگرش

درصد پاسخهاي دانشجويان به گزينههاي مختلف در سه بخش آگاهي ،دانش خودارزياب و نگرش نسبت به EBD

جدول  2فراواني پاسخهاي دانشجويان به سؤاالت

 Pubmedداشتند اما حدود  52درصد از آنها نسبت به واژه

بخش دوم پرسشنامه که در زمينه دانش خود ارزياب

 P valueناآگاه يا کم آگاه بودند 61 .درصد دانشجويان

ميباشد را نشان مي دهد .در اين قسمت ،توزيع انتخاب

فهم خوبي از واژه  Systematic reviewرا گزارش کردند

گزينهها توسط افراد بدين گونه بوده است 17 :درصد

اما بيش از  61درصد دانشجويان با واژه

گزينه عدم آگاهي از واژه 16 ،درصد گزينه آگاهي کم،

 practiceآشنايي نداشته و يا در حد کم آشنايي داشتند و

 21درصد گزينه فهم واژه 17 ،درصد گزينه فهم و استفاده

اين ميزان عدم آشنايي در مورد واژه

از واژه بدون توانايي تعريف 28 ،درصد گزينه فهم واژه

 collaborationبيش از  81درصد بود .ميانگين نمره کسب

همراه با توانايي تعريف و  2درصد بدون پاسخ (نمودار

شده از پرسشنامه دانش خود ارزياب 28/82±8/13

 .)1نزديک به  11درصد دانشجويان فهم خوبي از واژه

(حداقل ،1:حداکثر )45:بود.

Evidence-based

Cochrane
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جدول : 2

فراواني پاسخهاي دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به سؤاالت قسمت دوم پرسشنامه
(ميزان دانش خودارزياب در مورد ( )EBDتعداد =)85

عنوان
Evidence-based practice (EBP)-1
Clinical effectiveness-2
Systematic review-3
Cochrane collaboration-4
Bias-5
Odds ratio-6
P value-7
PubMed-8
Medical Subject Headings (MeSH)-1

فهم واژه

فهم و استفاده از واژه

فهم واژه همراه با

عدم آگاهي

آگاهي اندک

بدون توانايي تعريف

توانايي تعريف آن

از واژه

نسبت به واژه

15

24

12

15

11

()28/2

()14/1

()17/6

()22/4

()17/6

11

16

23

11

17

()11/8

()18/8

()27/1

()22/4

()21/1

3

11

11

18

34

() 3/ 5

()12/1

()22/4

()21/2

()41/1

31

18

15

12

11

()35/3

()21/2

()17/6

()14/1

()11/8

4

1

21

17

35

() 4/ 7

()11/6

()23/5

()21/1

()41/2

37

21

11

8

8

()43/5

()23/5

()11/8

() 1/ 4

() 1 / 4

26

18

21

8

11

()31/6

()21/2

()24/7

() 1/ 4

()12/1

2

4

11

21

47

() 2/ 4

() 4/ 7

()11/8

()23/5

()55/3

11

11

15

16

31

()12/1

()11/8

()17/6

()18/8

()36/5

جدول  3فراواني پاسخهاي دانشجويان به سؤاالت

اطالعات به روز بعد از فارغالتحصيلي بودند .ميانگين نمره

EBD

کسب شده از پرسشنامه نگرش ( 42/52±5/27حداقل،25:

بخش سوم پرسشنامه که در رابطه با نگرش در زمينه

است را نمايش مي دهد .در اين بخش از پرسشنامه در 1

حداکثر )58:بود.

درصد موارد گزينه کامالً مخالفم 11 ،درصد گزينه

نتايج آزمون همبستگي  Pearsonنشان داد بين نتايج

مخالفم 31 ،درصد گزينه نظري ندارم 43 ،درصد گزينه

پرسشنامه آگاهي و پرسشنامه دانش خود ارزياب

موافقم و  13درصد گزينه کامالً موافقم انتخاب شده و 2

همبستگي مثبت در حد متوسط که به لحاظ آماري

درصد موارد بدون پاسخ بوده است (نمودار  61 .)1درصد

معنيدار است وجود داشت ( .)r=1/41، P<111همچنين

EBD

بين نتايج پرسشنامه دانش خود ارزياب و پرسشنامه نگرش

(سؤال  )1داشتند و  81درصد آنها موافق لزوم کسب

نيز همبستگي مثبت در حد متوسط و به لحاظ آماري

دانشجويان ديدگاه صحيحي نسبت به مراحل روش

07

سنجش آگاهي ،دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي ...

معنيدار يافت شد ( .)r=1/42، P<111اما بين نتايج

(محبوبه دهقاني و همكاران)

مشاهده نگرديد (.)r=1/15، P=1/61

پرسشنامه آگاهي و پرسشنامه نگرش همبستگي معنيداري

جدول  : 3توزيع

فراواني پاسخها ي دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به سؤاالت قسمت سوم پرسشنامه
(سطح نگرش در زمينه ( )EBDتعداد =)85
عنوان

کامالً مخالفم

مخالفم

نظري ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -1نظر استادان و متخصصان هر رشته که براساس تجربه کاري بيان

3

26

11

34

3

( ) 3/ 5

()31/6

()22/4

()41/1

() 3/ 5

4

23

32

24

2

( ) 4/ 7

()27/1

()37/6

()28/2

() 2/ 4

1

3

1

53

11

( ) 1/ 2

() 3/ 5

()11/6

()62/4

()22/4

1

5

26

45

8

( ) 1/ 2

() 5/ 1

()31/6

()52/1

() 1/ 4

1

6

36

31

11

( ) 1/ 1

() 7/ 1

()42/4

()36/5

()11/8

1

4

31

21

21

( ) 1/ 2

() 4/ 7

()35/3

()34/1

()24/7

1

4

41

35

5

( ) 1/ 1

() 4/ 7

()48/2

()41/2

() 5/ 1

 -8در صورتي که در يک مطالعه کارآزمايي باليني )(Clinical trial

1

8

34

36

4

کور بودن ) (Blindingانجام نشده باشد آن مطالعه از اعتبار الزم براي

( ) 1/ 2

() 1/ 4

()41

()42/4

() 4/ 7

ميشود لزوماً نميتواند مبناي تشخيص و درمان قرار گيرد.
 -2براي انجام کار دندانپزشکي با کيفيت مطلوب ميتوان به آنچه که در
جديدترين مقاالت آمده است اعتماد کرد.
 -3براي استناد به يک منبع اعم از مقاله يا کتاب براي انجام کار
دندانپزشکي ،بايد ابتداء از کيفيت آن منبع اطمينان حاصل کرد.
 -4يک معيار براي سنجش کيفيت مقاالت ،نوع مطالعه است.
 -5نتايج مطالعاتي که به صورت همگروهي ) (Cohortانجام ميشود،
اعتباربيشتري ازنتايج مطالعات مورد-شاهدي ) (Case- controlدارد.
 -6باالترين سطح اعتبار شواهد از مطالعات مرور نظاممند
) (Systematic Reviewبه دست ميآيد.
 -7مهمترين معيار براي ارزيابي يک مطالعه کار آزمايي باليني
) (Clinical trialتصادفي بودن ) (Randomizationاست.

استناد برخوردار نيست.
 -1براي تعريف يک سوال مشخص و واضح در زمينه کار کلينکي ،بايد

1

2

27

44

1

نوع مشکل ، ،بيمار ،مداخله مورد نظر ،راهکارهاي جايگزين (در صورت

( ) 1/ 2

() 2/ 4

()31/8

()51/8

()11/6

وجود) و پيامد مورد بررسي مشخص باشد.
 -11مطالب سايت هاي علمي اينترنتي ،با توجه به جديد بودن ،از اعتبار
الزم براي استناد برخوردار است.
 -11الزم است دندانپزشکان بعد از فارغ التحصيلي در صدد کسب
آخرين اطالعات و شواهد مربوط به رشته خود باشند.
 -12دندانپزشکان بايد قابليت يادگيري مادام العمر
) learningداشته باشند.

(Lifelong

1

28

31

26

1

( ) 1/ 1

()32/1

()36/5

()31/6

() 1/ 1

1

3

13

43

26

( ) 1/ 1

() 3/ 5

()15/3

()51/6

()31/6

1

2

15

31

21

( ) 1/ 1

() 2/ 4

()17/6

()45/1

()34/1
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در جدول  ،4ارتباط نمرات پرسشنامهها در دو جنس و

طبق تعريف انجمن دندانپزشکي آمريکا ،(CODA)1

نيز در دو گروه دانشجويان سال پنجم و سال ششم بررسي

يک دانش آموخته دندانپزشکي بايد مهارت و توانايي

شده است .نتايج آزمون  t-testنشان داد که ميانگين نمرات

کافي در عملکرد مطابق اصول "مراقبت مبتني بر شواهد"
()24

در صورتي که در تحقيق حاضر ،قريب

در هر سه بخش پرسشنامه در بين دانشجويان سال پنجم و

را داشته باشد.

سال ششم تفاوت آماري معنيداري نداشت .طبق آزمون

به نيمي از دانشجويان ،آگاهي کم يا خيلي کمي از

 ،t-testنمرات آگاهي و دانش خود ارزياب به طور

دندانپزشکي مبتني بر شواهد داشتند و در زمينه دانش خود

معنيدار در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر بود.

ارزياب ،حدود يک سوم آنها اطالع کم/هيچ نسبت به

طبق نتايج آزمون همبستگي  ،Spearmanارتباط آماري

واژههاي مطرحه در مبحث  EBDداشتند که هشداردهنده

معنيدار بين ميانگين معدل دانشجويان و نمرات هيچ کدام

بوده و بيانگر لزوم توجه هرچه بيشتر به آموزش اين
()4

نيز گزارش کردند

از قسمتهاي آگاهي ( ،)r=1/17، P=1/54دانش خود

مبحث ميباشد .خامي و همکاران

ارزياب ( )r=1/1، P=1/41و نگرش ()r= -1/18، P=1/13

آگاهي و دانش خود ارزياب دانشجويان دندانپزشکي

يافت نشد.

تهران از  EBDدچار ضعف است .طبق گزارش نوابي و

بحث

همکاران( ،)11حدود سه چهارم دندانپزشکان ايراني دانشي

ارزيابي اجمالي نتايج اين تحقيق که به بررسي ميزان

نسبت به  EBDنداشته يا در حد کم بوده است .در مطالعه

آگاهي ،دانش خود ارزياب و نگرش دانشجويان سال پنجم

صادقي و همکاران( 71 ،)11درصد دستياران پزشکي با

و ششم دانشکده دندانپزشکي مشهد نسبت به دندانپزشکي

پزشکي مبتني بر شواهد آشنايي نداشتند .دستياران مورد

مبتني بر شواهد ) (EBDپرداخت نشان مي دهد که در کل،

مطالعه در تحقيق اميني و همکاران( )21نيز شناخت کمي از

ميزان آگاهي و دانش دانشجويان ،ضعيف و سطح نگرش،

پزشکي مبتني بر شواهد داشتهاند.

کمي بهتر بود.
جدول : 4

ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي ،دانش خود ارزياب و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در زمينه EBD
به تفکيک جنسيت و سال تحصيلي (تعداد =)85
عنوان

کل نمونه

جنسيت
مرد

ميانگين نمره آگاهي
ميانگين نمره دانش خود ارزياب
ميانگين نمره نگرش

نتيجه آزمون
زن

سال تحصيلي

نتيجه آزمون

پنجم

ششم

25/6

27/8

24/3

P=1/113

25

26

P=1/332

( ) 4/ 7

() 5/ 5

() 3/ 8

t=3/14

() 4/ 1

() 5/ 2

t=-1/17

28/8

31/1

27/1

P=1/118

21/1

28/6

P=1/767

( ) 8/ 1

() 7/ 4

() 7/ 1

t=2/71

() 6/ 3

() 1/ 1

t=1/21

42/5

43/6

42

P=1/183

43/5

41/8

P=1/12

( ) 5/ 2

() 5/ 2

() 5/ 3

t=1/34

() 3/ 1

() 6/ 4

t=1/57

1. CODA: Commision on Dental Accrediation
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سنجش آگاهي ،دانش و نگرش در زمينه دندانپزشكي ...

همچنين دستياران مورد مطالعه در تحقيق معين تقوي و

مخالفم/کامالً مخالفم بوده است .همچنين  81درصد

همکاران( )18نيز اکثراً آشنايي کم/هيچ با مفاهيم مطرحه در

دانشجويان موافق لزوم به روز کردن دانش خود بودند

 EBDرا گزارش کردند .به طور کلي ميتوان گفت تقريباً

(سؤال  .)11اين يافتهها با نتايج مطالعه خامي و
()4

همه بررسيها در کشور ايران در زمينه ميزان آگاهي از

همکاران

رويکرد مبتني بر شواهد نتايج ضعيفي را گزارش کردهاند.

ميانگين نمرات حاصله در هر سه بخش آگاهي ،دانش و

نتايج مطالعات در ساير کشورها ضد و نقيض بوده است،

نگرش نيز مؤيد نزديک بودن نتايج اين دو تحقيق ميباشد.

به عنوان مثال حدود  41درصد دندانپزشکان کويتي ادعا

کوريکولوم آموزشي يکسان و شرايط تقريباً مشابه در

در حالي که در

دانشکدههاي مختلف يک کشور ميتواند توضيح دهنده

مطالعهاي در نيجريه ،دستياران و اساتيد دندانپزشکي

اين مشابهت زياد نتايج باشد .در مطالعات ديگر نيز اغلب

عليرغم اين که به اصول  EBDنسبتاً آگاه بودند اما سطح

نگرش کلي نسبت به  ،EBDمثبت گزارش شده

()16

کردهاند درک معقولي از  EBDدارند

()2

دانش آنها در اين زمينه عموماً پايين بود.

همچنين نتايج

همخواني دارد .مقايسه دقيقتر در سطح

(25و11و18و)8

است.

مثبت بودن نگرش بيانگر اين است که

يک بررسي در  6کشور اروپايي نشان داد که قريب به 32

براي تفهيم لزوم يادگيري و کاربرد  ،EBDخوشبختانه

درصد دندانپزشکان با  EBDآشنايي داشته و آن را در

چندان نيازي به تغيير ديدگاه افراد نيست بلکه بايد سعي

اين در حالي است

شود موانع موجود در اين مسير هموار گردد .مهمترين

که در بررسي که اخيراً در يکي از دانشکدههاي

موانعي که در کاربرد  EBDگزارش شدهاند عبارتند از

دندانپزشکي آمريکا انجام شد ،دانشجويان قادر نبودند

فقدان آموزش کافي ،کمبود وقت و عدم دسترسي به

()25

فعاليتهاي روزانه به کار ميبردند.

دانشي را که در سال اول در رابطه با  EBDآموخته بودند
()17

در سال سوم به خوبي بکار برند.

()25

راهنماهاي کلينيکي مراقبت مبتني بر شواهد.

همچنين

نگاه واقعبينانه نشان

ارائه روشي سادهتر براي يافتن ) (Searchبهترين مدارک

ميدهد که نحوه آموزش اصول  EBDنياز به يک بازنگري

موجود و عدم نياز به دانش پيچيده براي طرح سوال باليني

و اصالح کلي دارد.

از راههاي موثر افزايش بکارگيري  EBDعنوان شده

در مطالعه حاضر ميانگين نمرات دانشجويان پسر در

()17

است.

بخش آگاهي و دانش خود ارزياب به طور معنيدار بيشتر

عدم وجود تفاوت معنيدار در ميانگين نمرات

از دانشجويان دختر بود که اين نتيجه تا حدودي با

دانشجويان سالهاي پنجم و ششم ميتواند نشانگر عدم

که در آن نمرات آگاهي

تداوم آموزش مبحث  EBDبعد از گذراندن اين بخش در

دانشجويان پسر به طور معنيدار بيشتر از دانشجويان دختر

سال پنجم باشد .به منظور عملکرد مطابق ،EBD

بود ،همخواني دارد.

دانشجويان بايد مهارت ارزيابي نقادانه متون تحقيقي را

()4

يافتههاي خامي و همکاران

طبق نتايج مطالعه ،نمرات در قسمت نگرش
اميدوارکنندهتر بود و در مجموع بيش از نيمي از

()26

بياموزند.

همچنين بايد از توانايي خود در درک تفاوت

ارزش متون متناقض و نيز انتخاب بهترين راه حل ،اطمينان
()26

در واقع براي ايجاد اين مهارت ،آموزش اصول

شرکتکنندهها نگرش مثبت نسبت به مفاهيم مطرح شده را

يابند.

گزارش کردند و تنها  12درصد پاسخها گزينه

 EBDبايد در کوريکولوم سالهاي اوليه دانشجويي ،و نه
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در ترمهاي پاياني ،گنجانده شود و در طي سالهاي بعدي

دانش خوبي از دندانپزشکي مبتني بر شواهد ندارند و

دوران تحصيل ،با تمرينات عملي ،اين مهارت تقويت

آموزش در اين زمينه نياز به توجه بيشتر را مي طلبد .به

شايد دانشجويان سال اول ،دانش کلينيکي الزم

نظر ميرسد کوريکولوم و محتواي آموزشي مباحث

براي درک صحيح  EBDرا نداشته باشند ،اما حداقل،

دندانپزشکي مبتني بر شواهد نياز به بازنگري و اصالح

توانايي تقويت تفکر نقادانه را دارند.

دارد.

()26

گردد.

عدم وجود ارتباط معنيدار بين معدل گزارش شده

نتیجه گیري

توسط دانشجويان و نمرات پرسشنامهها شايد بيانگر اين

در تحقيق حاضر در مجموع تنها  15درصد دانشجويان

مطلب باشد که اطالعات آنها در زمينه دندانپزشکي مبتني

ترمهاي آخر ،آگاهي زياد /خيلي زياد از دندانپزشکي

بر شواهد چندان ارتباطي با آموزش آکادميک آنها نداشته

مبتني بر شواهد ) (EBDرا گزارش کردند و حدود يک

است ،چراکه افراد با معدل باالتر الزاماً نمرات بهتري را از

سوم آنها درکي از واژههاي اصلي مطرحه در

پرسشنامه کسب نکردهاند.

نداشتند .اما در بخش نگرش ،نمرات بهتر بود و ميزان

EBD

يکي از محدوديتهاي اين تحقيق و تحقيقات مشابه

نگرش منفي نسبت به  ،EBDکم بود .اين موارد نشان

که با پرسشنامه انجام مي شود اين است که راستي آزمايي

ميدهد ديدگاه دانشجويان نسبت به  EBDصحيح است،

پاسخها در آن سخت است .البته درصد باالي مشارکت

اما اطالعات کافي در اين زمينه را کسب نکردهاند.

آزمودنيها ( 84درصد) از نقاط قوت اين مطالعه ميباشد.

بنابراين رفع موانع موجود از جمله آموزش جامعتر و با

همچنين پيشنهاد ميگردد در مطالعات بعدي ،ميزان دانش

پيگيري بيشتر توصيه ميگردد.

و نگرش نسبت به دندانپزشکي مبتني بر شواهد در اعضاي

تشکر و قدردانی

هيات علمي دندانپزشکي و نيز در دندانپزشکان شاغل در

اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي به شماره 121815

سطح شهر سنجيده شود.
در پايان با توجه به نتايج حاصله اينگونه احساس
ميشود که دانشجويان دندانپزشکي در مشهد آگاهي و

از دانشکده دندانپزشکي ميباشد .بدين وسيله از معاونت
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد که پشتيبان مالي اين
مطالعه بودند ،تقدير و تشکر ميگردد.
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