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 .1دکترای تخصصی آموزش پرستاری ،کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،استادیار ،گروه پرستاری داخلی -جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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 .3دانشجوی دکترای آموزش بهداشت ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
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دریافت مقاله90/9/02 :

آخرین اصالح مقاله90/40/41 :

 پذیرش مقاله90/40/41 :

زمینه و هدف :پزشکی مبتنی بر شواهد روند نظاممند بررسی ،ارزیابی و استفاده از نتایج بهترین پژوهشهای بالینی برای تشخیص و درمان بیماریها است
که بایستی با ارزشها و شرایط خاص هر بیماری که نیاز به درمان دارد ،مطابقت کند .با توجه به این که پژوهشهای محدودی توانایی گروههای مختلف
کادر پزشکی را در به کارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد مورد بررسی قرار داده است ،این مطالعه با هدف بررسی توانمندی دستیاران پزشکی در زمینه پزشکی
مبتنی بر شواهد انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  92نفر از دستیاران چهار بخش اصلی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از پرسشنامه استاندارد
 Berlinدر سال  4390انجام شد .نمونهها با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  41تجزیه و تحلیل
شد.
یافتهها :از میان شرکت کنندگان در مطالعه 10/0 ،درصد مرد 53/1 ،درصد زن و میانگین سنی آنها  34/43 ± 3/30سال بود .دستیاران توانایی اندکی در
زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد داشتند؛ به طوری که محدوده نمرات کسب شده توسط آنان بین  2-1و میانگین نمره آنان  0/51 ± 4/13از  45بود.
نتیجهگیری :با توجه به میانگین نمرات کسب شده و پایین بودن توانمندی دستیاران در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد ،برنامهریزیهای کوتاه مدت زود بازده
توسط گروههای آموزشی مرتبط با رشتههای بالینی جهت ارتقای سریع دانش پزشکی مبتنی بر شواهد ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :توانمندی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،دستیاران
*نویسنده مسؤول :ساختمان صبا ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،ابتدای هفت باغ ،کرمان ،ایران
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محور قضاوت جهت پیدا کردن بهترین شواهـد یا شواهـد

ایجاد یک تصمیم صحیح بالینی ،فرایندی پیچیده و حساس

کیفـی جریان دارد ( .)1در پزشکی مبتنی بر شواهد ،پزشکان

است ( .)4از این رو امروزه روش تدریس عملکرد بر اساس

تصمیمات خود را بر پایه فرایند جستجوی اطالعات پزشکی،

شواهد ،قسمت مهمی از هر برنامه آموزشی در پزشکی مدرن
را تشکیل میدهد و عبارت از تالش برای یکپارچهسازی
بهترین شواهد با مهارتهای بالینی و شرایط و موقعیتهای

ارزیابی نقادانه کیفیت اطالعات بازیابی شده ،مطابقت اطالعات
جاری با بیماری مورد نظر و در نهایت ،قضاوت و استفاده از
بهترین شواهد موجود انجام میدهند (.)9

بیمار است که هدف آن ،کمک به تصمیمگیری صحیح بالینی

مطالعات زیادی در ایران آگاهی و نگرش گروههای مختلف

میباشد ( .)0نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که با

پزشکی را در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد مورد بررسی قرار

افزایش سالهای دانشآموختگی دانشجویان علوم پزشکی،

داده است ،برای مثال نتایج پژوهش رنگرز و همکاران حاکی از

دانش به روز آنها کاهش مییابد که حتی تالش مسؤولین در

آن بود که پزشکان آگاهی متوسطی نسبت به پزشکی مبتنی بر

برگزاری دورههای مداوم آموزش پزشکی نتوانسته است این

شواهد داشتند ،اما از این رویکرد جهت پاسخگویی به سؤاالت

مشکل را حل کند (.)3

خود در درمان بیماران استفاده نمیکردند ( .)42در مطالعه

در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،حدود  02سال است که

صادقی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز ،با

راهبردهایی برای جستجو ،ارزیابی نقادانه و کاربرد نتایج

وجود این که  13/3درصد دستیاران معتقد بودند استفاده از

پژوهشها به وجود آمده است که در اصطالح «پزشکی مبتنی

پزشکی مبتنی بر شواهد در مراقبت از بیماران مفید است ،فقط

بر شواهد» نامیده میشود (.)1

 5/3درصد آنها در بیش از نیمی از کارهای بالینی خود از

بحث پزشکی مبتنی بر شواهد اولین بار در دهه  4912در

پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده میکردند (.)44

دانشکده پزشکی  McMasterمطرح شد و به آموزش پزشکی

به نظر میرسد این مطالعه اولین مطالعهای در کشور باشد

راه یافت (- Sackett .)5که از او به عنوان «پدر پزشکی مبتنی

که با استفاده از این ابزار ،سعی در سنجش دانش کاربردی

بر شواهد» یاد میشود -و همکاران ،پزشکی مبتنی بر شواهد را

دستیاران در پزشکی مبتنی بر شواهد داشته است .در مطالعاتی

استفاده درست ،صریح و خردمندانه از بهترین شواهد موجود
در تصمیمگیری بالینی برای مراقبت از تک تک بیماران میداند
(.)0

که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در
حال توسعه انجام میشود -مانند مطالعه  Alahdabو همکاران
( )40در سوریه ،-عالوه بر این که محققین تنها در پی بررسی

همانگونه که از تعریف استنباط میشود ،پزشکی مبتنی بر

آگاهی و نگرش افراد در این زمینه نیستند؛ با طراحی مطالعات

شواهد عبارت از ترکیب بهترین شواهد حاصل از پژوهش با

مداخلهای عالوه بر سنجش توانمندی گروههای بالینی ،سعی

تجربه بالینی و خواستههای بیمار میباشد ( .)1این شواهد

در بررسی این نکته دارند که کدام یک از روشهای مداخله

جدید گاهی ممکن است اعتبار آزمونهای تشخیصی و

آموزشی میتواند بهترین نتایج را در افزایش توانمندی

روشهای درمانی قبلی را از بین ببرد و یا آنها را با روشهایی
با توان بیشتر ،صحیحتر ،مؤثرتر و بیخطرتر جایگزین سازد
(.)3
در حال حاضر ،پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان یک
رویکرد نوین و قابل اتکا پذیرفته شده و با بحثهای جدید بر

گروههای بالینی در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد داشته باشد.

در مطالعه  Kunzو همکاران میانگین نمرات توانمندی پس
از دورههای آموزشی  3/19بود که این میانگین به میزان 4/12
پس از دوره آموزشی افزایش یافته بود ( .)43در مطالعه
 Alahdabو همکاران نیز نمرات توانمندی به دست آمده قبل
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توانمندی دستیاران گروه پزشکی دانشگاه علوم...

از مداخله آموزشی  5/12 ± 0/31بود که بعد از برگزاری دوره

خدمات تخصصی دستیاران و پزشکان متخصص در تماس

آموزشی به  1/01ارتقا یافته بود و میانگین این افزایش نمره

میباشند.

دانشجویان در پایان دوره آموزشی( 0/11 ،افزایش 43/11
درصد) بود (.)40

با توجه به اهمیت شناخته شده پزشکی مبتنی بر شواهد و
این که در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه بررسی میزان

با در نظر داشتن این نکته که فلسفه انجام پژوهش در تمام

توانمندی در پزشکی مبتنی بر شواهد انجام شده است ،این

کشورها ازجمله ایران ،تولید اطالعات و شواهد جدید و

مطالعه با هدف اندازهگیری توانمندی دستیاران در زمینه

کارآمد جهت بهبود رویکردها ،روشها و پیشرفتهای علمی و

پزشکی مبتنی بر شواهد و کمک به تصمیمگیری گروههای

استفاده مناسب از آنها است ،در صورتی که نتوان از اطالعات

آموزشی بالینی جهت برنامهریزیهای آموزشی در این زمینه

و شواهد به دست آمده به نحوه مطلوب استفاده نمود ،گویی

انجام شد.

تمام تالشها بیفایده بوده و منابع به هدر رفته است .به نظر
میرسد درکشور ما بین آموزش پزشکی جدید و عملکرد
پزشکی فاصله وجود دارد ( )41و دستیاران میتوانند به عنوان
یکی از گروههای مهم آموزش گیرنده و آموزش دهنده نقش
مهمی در رفع این مشکل داشته باشند.
در صورتی که اهمیت پزشکی مبتنی بر شواهد برای
دستیاران مشخص و روشن شود و ایشان در استفاده از آن
توانمند باشند ،نقش بسیار مهمی در انتقال این اهمیت و حتی
تجربیات خود در این زمینه به پزشکان مقاطع پایینتر از خود
را داشته باشند .از طرفی ،مهمترین مسألهای که یک پزشک در
حرفه خود با آن روبهرو است ،ایجاد یک تصمیم صحیح بالینی
در مورد بیمار است .پزشکان و کسانی که کار بالینی انجام
میدهند ،باید از آخرین یافتههای علمی آگاه باشند و بتوانند
کیفیت آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند (.)45
واضح است که داشتن این توانمندی در دستیاران و سطوح
تخصص و باالتر ،از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که
متخصصین در حلقههای پایانی خدمات بالینی فعالیت میکنند
و اشتباهات آنان میتواند گاهی صدمات جبران ناپذیری به
بیماران وارد کند .از طرفی ،استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد
به طور قابل توجهی مراقبت از بیمار را بهبود میدهد و موجب
باال رفتن رضایت و اعتماد بیماران نسبت به پزشک میگردد.
این مسأله نیز اهمیت استفاده از این رویکرد در بین دستیاران را
تبیین میکند؛ چرا که اکثر بیماران بستری در بیمارستان ،با
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روش کار
این پژوهش بر روی کلیه دستیاران ( 91نفر) در بخشهای
اصلی بالینی (داخلی ،جراحی عمومی ،اطفال و زنان)
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال
 4390که به روش سرشماری انتخاب گردیدند ،انجام شد .ابزار
گردآوری دادهها در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات
فردی (سن ،جنس ،بخش بالینی ،بیمارستان آموزشی و مقطع
تحصیلی) و پرسشنامه استاندارد  Berlinبه منظور سنجش
توانایی سطوح کاربردی شناختی در زمینه پزشکی مبتنی بر
شواهد استفاده شد.
پرسشنامه  Berlinجهت اندازهگیری یادگیری عمیق ،شامل
توانایی کاربرد مفاهیم و آموختهها در موقعیتهای جدید یعنی
یادگیری که بتواند حل مسأله کند ،طراحی شده است (.)41
ساختار این پرسشنامه که دارای  45سؤال پنج گزینهای است،
عبارت از تشریح شش سناریوی بالینی است که بر اساس این
سناریوها باید به  42سؤال پرسشنامه پاسخ داده شود .از 45
سؤال پرسشنامه 1 ،سوال به تشخیص و  1سؤال به درمان
اختصاص یافته است 3 .سؤال در مورد متاآنالیز ،پیشآگهی و
آسیب؛ و  1سؤال نیز جهت پوشش دستهبندی و شناخت انواع
مطالعات ذکر گردیده است (.)43
سؤاالت پرسشنامه برای رشتههای مختلف یکسان بود.
نحوه امتیازدهی پرسشنامه بدین صورت بود که به هر پاسخ
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صحیح امتیاز  4و برای هر پاسخ غلط  2محاسبه شد .بدین

پرسشنامهها را تکمیل کردند .محدوده سنی دستیاران شرکت

ترتیب ،محدوده نمرهای که دستیاران در این مطالعه قادر به

کننده در مطالعه بین  01-39سال بود .از میان دستیاران شرکت

کسب آن بودند 2-45 ،بود و میزان کسب نمرات دستیاران از

کننده در مطالعه 10/0 ،درصد مرد و  53/1درصد زن و میانگین

حداکثر امتیاز  ،45مالک توانمندی دستیاران در زمینه پزشکی

سنی آنها  34/43 ± 3/30سال بود 35/1 .درصد دستیاران از

مبتنی بر شواهد در نظر گرفته شد.

بخش داخلی 03/3 ،درصد از بخش جراحی 41/3 ،درصد از

پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی با Cronbach's

بخش اطفال و  01/1درصد از بخش زنان در پژوهش شرکت

 alphaباالی  2/35به اثبات رسیده بود و با توجه به این که در

داشتند .فراوانی دستیاران سال اول و سال دوم شرکت کننده در

مطالعات قبلی اعتبار این ابزار مورد تأیید قرار گرفته بود ،پس

مطالعه مساوی و برابر  03/1درصد بود و دستیاران سال سوم

از ترجمه با استفاده از روش  Backwardو  ،Forwardتعیین

 05/1و دستیاران سال چهارم  41/9درصد شرکت کنندگان در

روایی مجدد با استفاده از نظرات خبرگان انجام گرفت.

مطالعه را شامل میشدند.

نمونهها با استفاده از روش سرشماری از بین کلیه دستیاران

همانطور که ذکر گردید ،پرسشنامه استاندارد  Berlinبه

چهار بخش اصلی بالینی انتخاب شدند .پرسشنامهها با مراجعه

منظور اندازهگیری یادگیری عمیق ،شامل توانایی کاربرد مفاهیم

به بیمارستانهای آموزشی و با ارایه معرفینامه از مرکز

و آموختهها در موقعیتهای جدید در زمینه پزشکی مبتنی بر

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با کسب اجازه از

شواهد طراحی شده است .منظور از یادگیری عمیق نوعی

مسؤولین هر بخش بالینی به دستیاران تحویل داده شد و با

یادگیری است که بتواند در موقعیتهای جدید جوانب مختلف

اختصاص زمان کافی که هر دستیار نیاز به تکمیل آن داشت،

مسأله را شناسایی و راهکار مناسبی جهت حل مسأله جدید

پرسشنامهها تکمیل و تحویل گرفته شد .پرسشنامهها بدون

ارایه کند .نمرهای که دستیاران در این زمینه توانسته بودند

ذکر اسامی دستیاران تکمیل و به آنها اطمینان داده شد که

کسب کنند ،بین  2-1و با میانگین  0/51 ± 4/13بود .با توجه

اطالعات پرسشنامههای تکمیل شده توسط ایشان ،محرمانه

به میانگین نمرات کسب شده ،دستیاران توانمندی اندکی از

خواهد ماند .شرکت در مطالعه اختیاری بود و دستیارانی که

خود نشان داده بودند .فراوانی و درصد پاسخ صحیح به هر

تمایل به تکمیل پرسشنامه نداشتند ،در مطالعه شرکت نکردند.

سؤال در جدول  4آمده است.

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه 41
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILو با استفاده از

جدول  .4فراوانی مطلق و نسبی پاسخهای صحیح دستیاران به پرسشنامه
Berlin

آمار توصیفی به منظور تهیه جداول توزیع فراوانی و محاسبه

شماره

پاسخ صحیح

شماره

پاسخ صحیح

شاخصهای مرکزی و پراکندگی و با آمار تحلیلی به منظور

سؤال

فراوانی (درصد)

سؤال

فراوانی (درصد)

بیان همبستگی بین دادهها نظیر آزمونهای غیر پارامتریک

4

(3 )3/1

9

(34 )31/1

 Mann-Whitneyو  Kruskal–Wallisمورد تجزیه و تحلیل

0

(03 )05/1

42

(41 )02/2

3

(40 )43/3

44

(5 )5/1

1

(31 )12/2

40

(5 )5/1

5

(49 )04/4

43

(43 )41/1

1

(41 )02

41

(41 )02/2

از بین  91دستیاری که به عنوان نمونههای پژوهش انتخاب

3

(3 )3/1

45

(42 )44/4

شده بودند 92 ،دستیار حاضر به شرکت در مطالعه شدند و

1

(3 )3/1

قرار گرفت.

یافتهها
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توانمندی دستیاران گروه پزشکی دانشگاه علوم...

بر اساس نتایج ،دستیاران زن ( )0/12 ± 4/11توانمندی

سطح پایینی نشان داد .میانگین نمرهای که دستیاران توانسته

بیشتری در پزشکی مبتنی بر شواهد نسبت به دستیاران مرد

بودند در این مطالعه کسب کنند 0/51 ± 4/13 ،از  45نمره

( )0/41 ± 4/09داشتند؛ اما آزمون  Mann-Whitneyاین

بود .این میانگین نمره کسب شده به طور تقریبی نصف نمراتی

تفاوت را از نظر آماری معنیدار نشان نداد (.)P = 2/213

است که پزشکان شرکت کننده در مطالعه  Alahdabو

همچنین بر اساس آزمون  ،Kruskal-Wallisتوانمندی

همکاران ( )40در سوریه به دست آورده بودند .در مطالعه

دستیاران بخش زنان ( )3/22 ± 4/32باالتر از توانمندی کسب

 Fritschو همکاران ( )41میانگین نمرات کسب شده توسط

شده در سایر بخشها (داخلی  ،0/23± 4/02جراحی ± 4/39

دانشجویان پزشکی و پزشکان دانشآموخته 1/32 ± 0/92 ،بود.

 0/11و اطفال  )0/12 ± 4/15بود ( )P = 2/210و دستیاران

نتایج مطالعه  Kunzو همکاران ( )43نیز میانگین و انحراف

سال چهارم توانمندی پایینتری ( )0/44 ± 4/01نسبت به

معیار نمرات را  1/29 ± 3/31نشان داد .در این مطالعه همانند

دستیاران سالهای دیگر (سال اول  ،0/30 ± 4/30سال دوم

مطالعات االهداب و فریتس ،از پرسشنامه  Berlinاستفاده

 0/30 ± 4/31و سال سوم  )0/13 ± 4/03از خود نشان دادند؛

شده بود .در این سه مطالعه ،نمرات در حدود دو برابر نمرات

اما آزمون این تفاوتها را معنیدار نشان نداد (.)P = 2/531

به دست آمده در مطالعه حاضر است؛ که گویای این مسأله
است که دستیاران مورد مطالعه در زمینه پزشکی مبتنی بر

بحث و نتیجهگیری
بیشتر مطالعاتی که تاکنون در کشور ما در زمینه پزشکی
مبتنی بر شواهد انجام گرفته است ،به بررسی آگاهی و نگرش
در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد پرداخته است .این مطالعات
گام اول در ترویج پزشکی مبتنی بر شواهد محسوب میشود و
توانمندی گروههای هدف را مورد بررسی قرار نمیدهد .این
در حالی است که در کشورهای دیگر سالها است که این
مسأله مورد توجه قرار گرفته و جهت بررسی توانمندی
ابزارهای متفاوتی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعه  Fritschو همکاران ( )41در دانشگاه McMaster

کانادا ،یکی از انواع این مطالعات است .در این مطالعه
توانمندی دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشنامه  Berlinیکی از ابزارهای مطرحی است که در زمینه
بررسی توانمندی دانش پزشکی مبتنی بر شواهد طراحی و در
بیشتر کشورهایی که پژوهشهایی در این زمینه داشتهاند مورد
استفاده قرار گرفته است (.)43-45
در زمینه تعیین توانمندی دستیاران در زمینه پزشکی مبتنی بر
شواهد در این مطالعه ،نمرات به دست آمده از دادههای
پژوهش پس از تجزیه و تحلیل ،توانمندی دستیاران را در
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شواهد توانایی اندکی از خود نشان دادند.
پژوهش نادیا حتمی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،از معدود مطالعاتی است که در کشور توانایی اعضای
هیأت علمی را در پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از
پرسشنامه  Fresnoسنجیده است .اعضای هیأت علمی پس از
مداخله آموزشی توانسته بودند میانگین نمره 50/35 ± 01/02
از  451را کسب کنند .در حالی که این نمره ،پس از مداخله
بیش از  52درصد افزایش پیدا کرده بود .به طور کلی ،اعضای
هیأت علمی قبل از مداخله توانایی پایینی از خود نشان داده
بودند .این نتایج را میتوان مشابه نتایج مطالعه حاضر دانست
(.)43
میتوان دالیل متعددی برای این نمرات پایین ذکر نمود.
شاید از عمدهترین دالیل این مسأله ،این باشد که در کشور ما
تا به حال دورههای آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد به طور
رسمی و به صورتی که بخشی از برنامه درسی گروههای هدف
باشد ،در دورههای تحصیلی آنان وارد نشده است ( .)41عالوه
بر این ،گاهی دیده میشود که برخی از پزشکان و دستیاران با
مفهوم این رویکرد نیز آشنایی ندارند و حتی گاهی پزشکی
مبتنی بر شواهد برای آنان امری ناشناخته است؛ مانند آن چه

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مطالعه زارع در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

اطالعاتی  Up-to-Dateو بیش از  32درصد از آنها از

تبریز ( )49و مطالعه امینی و همکاران در بین دستیاران دانشگاه

 Medlineبرای دسترسی به اطالعات استفاده کرده بودند

علوم پزشکی شیراز ( )41نشان داد .در مطالعه زارع (15/3 )49

(.)04

درصد پاسخ دهندگان شناختی از پزشکی مبتنی بر شواهد

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به حجم کم نمونه،

نداشتند و نتایج مطالعه امینی و همکاران ( )41نشان داد که

محدود بودن به یک دانشگاه و محدود بودن به چند رشته نام

بیش از  32درصد دستیاران از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

برد؛ اما با توجه به مطالعات دیگری که در سراسر کشور انجام

بیاطالع بودند.

گرفته و میزان آگاهی گروههای بالینی را در زمینه پزشکی مبتنی

شاید دلیل دیگر ،عدم توجه کافی به برگزاری کارگاهها و

بر شواهد در سطح پایینی نشان داده است و همچنین با توجه

دورههای آموزشی با وجود دانش و توانمندی پایین در این

به این که سیستم آموزشی در بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی

زمینه باشد .به عنوان مثال ،هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی

ایران مشابه است و همه از دستورالعملهای وزارت بهداشت،

کرمان تنها سالی یک بار کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد در

درمان و آموزش پزشکی تبعیت میکنند ،احتمال میرود

دانشگاه جهت عالقمندان برگزار میگردد ( .)44این در حالی

ضعفهایی که در نتایج این مطالعه به آن اشاره شده است ،در

است که به نظر میرسد هنوز انگیزهای هم در گروههای بالینی

بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی ایران وجود داشته باشد.

وجود ندارد که از این تعداد کارگاههای محدود ساالنه نیز
استفاده شود.

به علت این که از زمان پیدایش اطالعات جدید در پزشکی
تا ورود آن به کتابهای مرجع ممکن است مدت زمان زیادی

نتایج مطالعه زحل و همکاران که در میان پزشکان عمومی

طول بکشد ،کتابها به تنهایی نمیتوانند منابع روزامد و

قزوین صورت گرفت ،گویای این مطلب است .اکثریت

مناسبی برای یافتن شواهد در تصمیمگیریهای بالینی باشند .به

پزشکان ( 13/1درصد) با وجود نگرش مثبت به پزشکی مبتنی

نظر میرسد اولین گامی که جهت ارتقای پزشکی مبتنی بر

بر شواهد ،کارگاههای آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد را

شواهد باید در کشور رخ دهد ،بیان اهمیت و ایجاد انگیزه در

نگذرانده بودند ( .)02در مطالعه صادقی و همکاران نیز با

گروههای بالینی برای فراگیری و استفاده از این رویکرد است.

وجود این که فقط  02درصد دستیاران با پزشکی مبتنی بر

احتمال میرود فرایند بررسی و برنامهریزی ورود دورههای

شواهد آشنایی داشتند ،فقط  3/1درصد از آنها در کارگاهی که

آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در کوریکولوم آموزشی

بدین منظور تشکیل شده بود ،شرکت کردند .بهترین و

گروههای هدف پزشکی توسط برنامهریزان کالن آموزشی ،به

اصلیترین منبع اطالعاتی مورد استفاده دستیاران در این

مدت زمان طوالنی نیاز داشته باشد .از آن جایی که نیاز به

مطالعه ،کتاب و تجربیات بالینی آنها بود (.)44

آموزش دستیاران در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد در سطوح

با اندکی توجه به نتایج مطالعات مطرح شده ،به نظر میرسد

پایینتر به صورت عملی و به شکل کارگاهی ،بحث در

که در کشور ما در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد مشکل اساسی

گروههای کوچک و  ...نیازی فوری ،جدی و قابل توجه است،

و جدی وجود دارد و این رویکرد مهم تا به حال مورد

در این زمینه الزم است مهارتهای پزشکی مبتنی بر شواهد و

بیمهری برنامهریزان آموزشی قرار گرفته است .این در حالی

از جمله طراحی سؤاالت بالینی مناسب و توانایی جستجو،

است که نتایج مطالعهای که در دانشگاه –Wisconsin

بازیابی و ارزیابی شواهد در دستیاران تقویت شود که این امر

 Madisonآمریکا در نمونهای از دستیاران انجام شد ،نشان داد

نیز مستلزم توجه و برنامهریزی مناسب توسط گروههای

که یک ماه قبل از مطالعه  422درصد دستیاران از بانک

آموزشی مربوط است.
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...توانمندی دستیاران گروه پزشکی دانشگاه علوم

این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجویی مقطع کارشناسی
ارشد آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
.پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان میباشد

سپاسگزاری
بدین وسیله از تمام دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان که با وجود مشغله زیاد ما را در انجام این پژوهش یاری
. تشکر و قدردانی میگردد،نمودند
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Background & Objective: Evidence-based medicine (EBM) is a systematic review process for
evaluating and using results of the best clinical trials for diagnosis and treatment of diseases. It
must comply with the values and specific circumstances of each patient in need of treatment. Since
very few studies have examined the competence of different groups of medical professionals in this
area, this study was conducted to assess the competence of residents in EBM.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 90 residents from 4 main
clinical departments in Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2013. The data collection
tool was the Berlin Standard Questionnaire. The samples were selected using census method and
data were analyzed using SPSS software.
Results: Among the participants in the study 42.2% were male and 57.8% female with the mean
age of 31.17 ± 3.32 years. Based on the results of the study, residents had little competence in the
field of evidence-based medicine their scores ranged from 0 to 8 and their mean score was 2.54 ±
1.43 of a total of 15.
Conclusion: Considering the mean score and low competence of residents in evidence-based
medicine, short-term programs by the relevant departments seem essential to rapidly promote
knowledge of evidence-based medicine.
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