گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره سوم ،ص 2329 ،350 -357

جایگاه استناد به شواهد در دانشکدههای طب سنتی ایران از دیدگاه صاحبنظران این رشته

غالمرضا کردافشاری ،1شعله بیگدلی ،2سیدکامران سلطانی عربشاهی،3
محمدرضا شمس اردکانی ،4حوریه محمدی کناری*5
 .1گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزشی ،استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3متخصص داخلی استاد گروه داخلی ،دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4دکترای تخصصی فارماکوگنوزی ،استادگروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دفتر توسعه آموزش ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،تهران

 دریافت مقاله90/01/55 :

آخرین اصالح مقاله95/3/56 :

 پذیرش مقاله95/5/52 :

زمینه و هدف :بیشتر صاحبنظران طب سنتی ایران بر ضرورت به کارگیری استناد به شواهد در امر آموزش دانشجویان و درمان بیماران توافق دارند و آن را
امری اجتناب ناپذیر در روزآمد کردن این رشته میدانند .از اینرو ،مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت به کارگیری استناد به شواهد در کوریکولوم
دانشکدههای طب سنتی ایران انجام شد.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه کیفی بود که به روش تحلیل محتوا با استفاده از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته ،عمیق ،انفرادی و رودررو ،دیدگاه
صاحبنظران طب سنتی ایران را در مورد وضعیت به کارگیری استناد به شواهد ،در کوریکولوم دانشکده های طب سنتی ایران بررسی میکند.
یافتهها :یافتههای این پژوهش در  5درونمایه اصلی وضعیت  )Evidence based medicine( EBMدر کوریکولوم موجود طب سنتی ایران و نحوه به
کارگیری آن در دانشکدههای طب سنتی و تعدادی دسته فرعی طبقهبندی گردید.
نتیجهگیری :بخشی از محتوای برنامه آموزشی دکترای تخصصی طب سنتی به نوعی با استناد به شواهد مرتبط اما ناکافی است .بنابراین ،مفهوم عملکرد مبتنی
بر شواهد باید در طول دوره و به صورت کاربردی آموزش داده شود.
کلید واژهها :پزشکی مبتنی بر شواهد ،طب سنتی ایران ،کوریکولوم
*نویسنده مسؤول :دفتر توسعه آموزش ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 تلفن1900-0059536 :
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Email:hmk1358@gmail.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره دهم شماره سوم

مفهوم در کوریکولوم دانشجویان دکترای تخصصی این رشته

در سال  0992انجمن دانشکدههای پزشکی آمریکا

وجود دارد و یا در روند آموزش و درمان دانشکدههای طب

( AAMCیا Association of American medical

سنتی به کار گرفته میشود؟ با وجود تأاسیس دانشکدههای

 )collegesاهداف دانشکدههای پزشکی را بر اساس
ویژگیهای دانش و مهارتهایی که دانشجویان پزشکی هنگام
دانشآموختگی باید کسب نموده باشند ،مشخص نمود .یکی از

طب سنتی ایران از سال  0326و پذیرش  5دوره دانشجوی
 PhDدر این رشته ،تا کنون مطالعهای برای پاسخگویی به این
سؤاالت صورت نگرفته است .از اینرو ،مطالعه حاضر به

این اهداف ،آن است که دانشجویان باید توانایی دریافت و

منظور بررسی وضعیت به کارگیری استناد به شواهد در

مدیریت اطالعات از منابع الکترونیک و سایر منابع را داشته

دانشکدههای طب سنتی ایران انجام شد.

باشند و از آن اطالعات ،برای حل مسأله و تصمیمگیری مربوط
به مراقبت از افراد و جامعه استفاده نمایند ( AAMC .)0در

روش کار

گزارش خود تحت عنوان «پزشکان قرن  »50تأکید کرده است

این پژوهش کیفی که در سال  0391در دانشکدههای طب

که فرایند آموزش باید به گونهای باشد که دانشجویان پزشکی

سنتی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،شاهد و

بتوانند به راحتی از اطالعات و فنآوریهای الزم روز استفاده

شیراز انجام شد ،با استفاده از روش مصاحبه انفرادی و رو در

کنند (.)5

رو و روش تحلیل محتوا ،به بررسی دیدگاه صاحبنظران طب

با این وجود ،گزارش مؤسسه پزشکی آمریکا مشخص

سنتی ایران پرداخت .نمونهگیری به صورت هدفمند

میسازد که بخش بزرگی از خطاهای پزشکان به سبب عدم

( )Purposeful samplingآغاز شد و تا رسیدن به اشباع

آگاهی آنان از بهترین شیوه طبابت است .استفاده هوشیارانه،

اطالعات ( )Saturationادامه یافت.

نظاممند و شفاف از نتایج پژوهش در طبابت مبتنی بر شواهد،
میتواند باعث کاهش این خطاها گردد (.)3

ابزار جمعآوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختار یافته با
تعدادی سؤال باز بود که توسط یکی از پژوهشگران پرسیده

مکتب طب سنتی ایران (طب ایرانی) که پس از سالیان

شد .مدت مصاحبه به طور متوسط بین  51-61دقیقه بود و

متمادی ،بار دیگر به محافل آموزشی و دانشگاههای معتبر

گاهی برای تکمیل اطالعات با برخی از مصاحبه شوندگان،

کشور راه یافته است ،عالوه بر کتب فراوان به جای مانده از

مصاحبه مجدد صورت گرفت.

دانشمندان گرانقدر ایرانی ،حاوی اطالعاتی است که از سالیان

برای انجام مصاحبه با تک تک شرکت کنندگان در طرح،

دور نسل به نسل انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است.

تلفنی تماس گرفته شد و پس از معرفی مختصری از طرح،

اکنون که این رشته آرام آرام جایگاه خود را در سیستم

زمان و مکان انجام مصاحبه طبق نظر آنها مشخص گردید .در

آموزشی و درمانی کشور باز مییابد ،شناسایی منابع معتبر و

زمان مقرر ،قبل از شروع مصاحبه ،فرم  5برگی معرفی طرح و

استفاده از شواهد مستند ،صحیح و قابل اطمینان برای آموزش

رضایت آگاهانه توسط کلیه شرکت کنندگان تکمیل گردید و

دانشجویان و درمان بیماران ضروری است.

در نهایت ،در مورد ضبط مصاحبه از آنها اجازه گرفته شد.

مطالعات قبلی نشان میدهد که بیشتر صاحبنظران این

کلیه مصاحبهها با استفاده از دستگاه ضبط صوت و همچنین

رشته ،بر ضرورت به کارگیری استناد به شواهد در امر آموزش

تلفن همراه ضبط گردید و سپس به منظور تحلیل دادهها بر

دانشجویان و درمان بیماران ،توافق دارند و آن را امری اجتناب

روی کاغذ پیاده شد .جهت اطمینان از این که مطالب کلیه

ناپذیر در روزآمد کردن این رشته میدانند ( ،)5اما آیا این

مصاحبه ها به طور کامل و دقیق پیاده شده است (سنجش اعتبار
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جایگاه استناد به شواهد در دانشکده های...

آن) ،این کار توسط  5نفر انجام گردید .به این صورت که یک

درخواست آنان رعایت گردید .به عالوه ،خاطر نشان شد که

نفر مصاحبهها را شنید و بر روی کاغذ پیاده نمود و نفر دوم

یافتهها به صورت بینام انتشار خواهد یافت.

(محقق) دوباره آنها را گوش کرد و با مطالب پیاده شده بر
روی کاغذ مطابقت داد .در نهایت ،متن پیاده شده پس از تایپ
برای شرکت کنندگان ارسال گردید ( )Mmember checkو
پس از تأیید و تکمیل نهایی توسط آنان ،به عنوان دادههای
پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوا ( Content
 )analysisهمزمان با جمعآوری دادهها صورت گرفت .بدین
ترتیب که در ابتدا هدف و سؤال پژوهش گسترش یافت و به
مجموعهای از سؤالها که انواع خاصی از محتوای دادهها را
مشخص میکند تقسیم گردید .سپس چندین بار دادهها خط به
خط مطالعه شد و جمالت و مفاهیم کلیدی موجود در آن با
توجه به مجموعه سؤاالت ،کدگذاری و طبقهبندی شد (.)5 ،6
کدها بر اساس واحدهای معنایی برگرفته از توصیفات
شرکت کنندگان ،استخراج و سپس بر اساس تفاوتها یا
شباهتها در طبقات مختلف تقسیمبندی شد .طبقهبندی به
نحوی صورت گرفت که هر کد فقط در یک طبقه قرار گیرد
( .)5سپس برای ارایه شاخصها بر اساس روش مقایسه مداوم
( )Constant comparison methodکلیه متون مصاحبهها
خط به خط شمارهگذاری گردید .همچنین به هریک از شرکت
کنندگان کد  0الی  03داده شد و در نهایت ،تمامی
درونمایههای به دست آمده ،بر اساس کد شرکت کننده و
شماره خط در جدولی تنظیم گردید.
روایی و پایایی دادهها ،با استفاده از مطالعه و بررسی دادهها
و بازنگری و تحلیل دادهها توسط سایر همکاران انجام گرفت

یافتهها
در مجموع 03 ،نفر در این پژوهش شرکت کردند که همگی
مرد بودند .میانگین سنی شرکت کنندگان  56/6 ± 5/5سال
(حداقل  36و حداکثر  65سال) بود .از این تعداد 6 ،نفر
پزشک 5 ،نفر داروساز 5 ،نفر از گروههای علوم پایه و  0نفر
دارای مدرک غیر پزشکی بودند 5 .نفر از شرکت کنندگان ،غیر
هیأت علمی (دانشجویان سال آخر دوره  PhDکه جزء
مدرسین این رشته بودند) و بقیه هیأت علمی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور بودند .متوسط سابقه آشنایی شرکت
کنندگان با طب سنتی  09/0 ± 3/5سال (حداقل  5و حداکثر
 51سال) و متوسط سابقه کار در این زمینه  03/5 ± 3/5سال
(حداقل  3و حداکثر  51سال) بود.
 03نفر مطالعه شخصی 5 ،نفر تحصیالت آکادمیک و  5نفر
شرکت در کالسهای متفرقه و یادگیری از حکمای طب سنتی
را نحوه آشنایی خود با طب سنتی ذکر کردند .همه  03شرکت
کننده ،در زمینه آموزش و پژوهش 00 ،نفر در زمینه تألیف و
ترجمه کتاب و  5نفر نیز در زمینه درمان طب سنتی فعالیت
داشتند.
در این پژوهش 5 ،درونمایه اصلی وضعیت EBM
( )Evidence based medicineدر کوریکولوم موجود
طب سنتی ایران و نحوه به کارگیری آن در دانشکدههای طب
سنتی به دست آمد که در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .2درونمایههاي اصلي و فرعي به دست آمده در این مطالعه

( .)Peer checkمالحظات اخالقی با کسب اجازه از

تمهای اصلی

انتخاب هر یک از شرکت کنندگان جهت قبول یا عدم قبول

وضعیت استناد به شواهد

کوریکولوم

شرکت در پژوهش در هر مرحلهای از طرح ،اطمینان از

در کوریکولوم

وضعیت استناد به شواهد در اجرای

مسؤولین ،توضیح ماهیت پژوهش و هدف از انجام آن ،حق

محرمانه بودن اطالعات و اعالم نتایج به دست آمده بنا به
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تمهای فرعی
وضعیت استناد به شواهد در طراحی

کوریکولوم
وضعیت به کارگیری

وضعیت آموزش EBMو ارزیابی نقادانه در

استناد به شواهد در

دانشکده طب سنتی

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
دانشکدهها

دوره دهم شماره سوم

وضعیت به کارگیری  EBMدر درمان
بیماران
وضعیت تحقیقات و پایان نامههای در حال
انجام
EBM: Evidence based medicine

وضعیت استناد به شواهد در طراحی کوریکولوم:

شرکت کننده شماره  6گفت« :کوریکولوم خوب است ،اما
باید روشهایی در آموزش به کار گرفت که مستندسازی شود.
کلیات ،در کوریکولوم آمده است و نیاز به محکمسازی و
ضمانت اجرایی دارد که اگر درست اجرا شود و سلیقهای
نباشد کامل است».

در مورد وجود مفهوم استناد به شواهد در کوریکولوم طب

برخی از استادان نیز معتقد بودند که ضعف کوریکولوم و

سنتی ،بین استادان اختالف نظر وجود داشت .برخی معتقد

مشکل اجرایی هر دو با هم وجود دارند .شرکت کننده شماره

بودند که استناد به شواهد در کوریکولوم وجود ندارد .شرکت

 05بیان کرد« :هدف درس مباحث جامع طب اسالمی ایرانی،

کننده شماره  5که با این نظریه موافق بود ،گفت« :کوریکولوم

همین موضوع است که دانشجو بتواند مطالب را ارزیابی نقادانه

فعلی بر اساس استناد به شواهد نوشته نشده است و ما چنین

نماید و بین مطالب گوناگون صحیحترین را پیدا کند که اسم

واحدی نداشتیم که دانشجو روش استخراج بیماریها از متون

درس و نوع نگارش برنامه آن به طور کامل بیان کننده این

طب سنتی و تطبیق آن با جامعه بشری امروزی یا مردم را یاد

مطلب نیست و در اجرا نیز به این صورت اجرا نشده است؛ که

بگیرد».

باید در بازنگری کوریکولوم مد نظر باشد و اصالح گردد».

برخی دیگر معتقد بودند که استناد به شواهد در کوریکولوم
وجود دارد ،اما ضعیف است و باید کاملتر شود .شرکت کننده
شماره  5با نظر دوم موافق بود و بیان کرد« :کوریکولوم بهتر از
این هم میتواند نوشته شود؛ یعنی  EBMوجود دارد .باید یک
مقداری پر رنگتر شود که انشاءاله در بازنگری ،این کار
میشود».

وضعیت به کارگیری استناد به شواهد در دانشکدههای
طب سنتی :وضع موجود
-

وضعیت آموزش  EBMو ارزیابی نقادانه در
دانشکده طب سنتی

اکثر استادان شرکت کننده در این پژوهش ،معتقد بودند که
آموزش و به کارگیری  EBMدر حال حاضر کافی نیست و با

شرکت کننده شماره  5نیز معتقد بود« :چون این کوریکولوم

توجه به اهمیت آن ،باید بیشتر بدان پرداخت .شرکت کننده

تجربه اول است و تجربه اجرایی نداشته است ،خود

شماره  5در پاسخ به این سؤال که آیا دانشجویان جستجوی

کوریکولوم یک مقدار ضعف دارد».

مطالب و ارزیابی نقادانه آنها را در طول تحصیل یاد گرفتهاند؟

وضعیت استناد به شواهد در اجرای کوریکولوم:

بیان کرد« :به نظر من توفیقات خوبی داشتیم ،اما به حد ایدهآل

در مورد چگونگی پرداختن به  EBMبر اساس کوریکولوم

نرسیدیم».

موجود نیز اختالف نظر وجود داشت .برخی از شرکت

شرکت کننده شماره  5گفت« :یک وقت ما آن چه

کنندگان معتقد بودند که وضعیت کوریکولوم خوب است و

برداشتمان است ،روش صحیح است میگوییم ،یک وقت

مشکل فقط در اجرای آن است.

حرف یا چیزی که آموزش میدهیم ،آن چیزی است که در حد

شرکت کننده شماره  5معتقد بود« :یکی از اهداف درس

امکانات از نظر وقت ،وسایل و کاری که اجازه داریم در آن

متون پزشکی ،آشنایی دانشجویان با ارزیابی نقادانه و چگونگی

حد انجام دهیم ،انجام میدهیم و در حال حاضر داریم این کار

یافتن مطلب صحیح مورد نظر در مورد موضوعی خاص

را میکنیم».

میباشد که در عمل ،خیلی به آن پرداخته نمیشود».

شرکت کننده شماره  5گفت« :در حدی که حوزه کاری من
بوده است ،کسانی که از من نظرخواهی میکردند ،من این
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روش را به آنها میگفتم ،اما این روش ،عام نیست .کسی هم

هیچ ارزشی برای این قایل نیست .یک سری بینابین است هم

این روش را به ما نگفت .به همین دلیل معلوم نیست که این

به درد طب سنتی با استفاده از علوم جدید میخورد ،هم کار

روشی که من میگویم ،دانشجوی دیگر این را به عنوان یک

دانشجو راه میافتد .اگر در یکی از این پایاننامهها با علوم

روش بپذیرد».

جدید نه فقط شیوه پژوهش جدید ،کسی ثابت کرد که یکی از

وضعیت به کارگیری  EBMدر درمان بیماران

روشهای طب سنتی اشتباه است ،اگر راهش را درست رفته

شرکت کننده شماره  5در مورد وضعیت فعلی استناد به

باشد ،ما میپذیریم .ما حتی به سبک طب سنتی هم اگر کسی

شواهد در امر درمان دانشکدههای طب سنتی معتقد بود« :در

ثابت کرد که یک جایی اشتباهی اتفاق افتاده آن را هم می

حال حاضر ،روش درمان بر اساس مستندات قطعی امروزی

پذیریم .اما اگر کسی به سبک جدید و علوم جدید ثابت کرد

نیست؛ بلکه بیشتر بر اساس مستندات مخصوص به طب سنتی

که طب سنتی اشتباه است ،بدون این که به طب سنتی مراجعه

است».

کند و شرایطش را در نظر بگیرد ،برای ما هیچ ارزش و اعتباری

-

شرکت کننده شماره  6در مورد میزان توجه به استناد به

ندارد ،برای مثال اگر ما میگوییم این روغن برای پا درد خوب

شواهد معتبر در امر آموزش و درمان ،یک تجربه عملی را به

است ،برای وجعالمفاصل خوب است ،این را ما خودمان باید

این صورت بیان کرد« :در کلینیک ما ،دانشجویان بعد از شرح

بگوییم باید وجعالمفاصل چه نوع باشد ،متغیرات ده گانه

حال و تشخیص بیماری و نوع سوء مزاج و غیره ،عالیم و

برایش در نظر گرفته شده یا نشده است ،نوع بلغمی است یا

نشانهها را در چند کتاب جستجو میکنند و بر همین اساس،

صفراوی؛ اینها را ما باید در نظر بگیریم .اگر ما تأیید کردیم

نوع داروها و نحوه چینش آنها را پیدا میکنند و با مشورت

که این روغن برای این پا درد خوب است و رفت استفاده کرد

استاد و سایر دانشجویان ،پروتکل درمانی تدوین میشود .یعنی

و نشد ،آن وقت میپذیریم که ما داریم اشتباه میکنیم و طب

ما چند کار مهم انجام میدهیم :به منابع معتبر و اصلی طب

سنتی دارد اشتباه میکند .اما نه این که یک طرفش را رها کنند،

سنتی که مورد وثوق همه است مثل قانون ،اکسیر اعظم و غیره

طب سنتی را رها کنند ،فقط پزشکی جدید را بگیرند و بروند

مراجعه و اینها را با شرایط و فرد موجود منطبق میکنیم».

یک تحقیق بکنند ،اگر تحقیقشان نتیجه نداد ،بگویند ما نمی

وضعیت تحقیقات و پایاننامههای در حال انجام

پذیریم .چون آنها فقط از آن دیدگاه رفتند و نگاه کردند ،نه

یکی دیگر از مسایلی که در این مطالعه مطرح شد ،تحقیقات
و پایاننامههای در حال انجام در دانشکدههای مختلف علوم
پزشکی تحت عنوان «طب سنتی» و گاهی در بعضی
دانشکدههای طب سنتی بود.

این که از هر دو دیدگاه نگاه کنند یا از دیدگاه طب سنتی نگاه
کنند».
شرکت کننده شماره  6نیز نظر خود را این گونه بیان کرد:
«گیاه درمانی یا فارماکوگنوزی با طب سنتی متفاوت است .ما

شرکت کننده شماره  5در این مورد معتقد بود« :اینها

شاید برای خیلی از بیماران هیچ دارویی ندهیم ،فقط با یک

(پایاننامهها) را چند دسته تقسیم میکنیم ،یک دسته به درد

رژیم غذایی ساده یا پرهیزهای غذایی درمان کنیم .در عین

طب سنتی میخورد ،یعنی کار ریشهای و نتیجه بخش است و

حال ،تأثیر یک گیاه فقط مربوط به ماده مؤثره آن نیست .یک

میتواند گرهی از مشکل طب سنتی باز کند .یک گروه دیگر،

اصطالحی در طب سنتی داریم به نام "صورت نوعیه" که دارو

ممکن است آن چنان چیزی برای طب سنتی نداشته باشد ،اما

بر این اساس در بدن تأثیر میکند .اکثر تحقیقاتی که امروزه

کار آن طرف آبیها را خوب دارد حل میکند مثل ماده مؤثره

صورت میگیرد ،روی این مواد مؤثره کار میکند؛ هر چند این

این ماده چیست؟ این به هیچ دردی نمیخورد و طب سنتی
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ها هم برای ما مهم است ،اما همه تأثیر دارو به این مواد

نشده است ،در مورد آن نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود و

نیست».

پیشنهاد میشود در پژوهش دیگری با استفاده از
پرسشنامههای معتبر نظیر پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا

بحث و نتیجهگیری
با وجود اختالف نظر بین شرکت کنندگان در این پژوهش
مبنی بر وجود یا عدم وجود استناد به شواهد در کوریکولوم

مورد ارزیابی قرار گیرد.
با وجود این که همه استادان شرکت کننده در این پژوهش،
 EBMرا به عنوان امر ضروری در طب سنتی ایران

دوره دکترای تخصصی طب سنتی ایران ،اکثر استادان شرکت

میدانستند ،اما میزان آموزش آن در دانشکدهها ،آن گونه که

کننده در این طرح ،به ضعف کوریکولوم در این مقوله و میزان

نتایج مصاحبهها نشان میدهد ،بسیار سلیقهای است و بستگی

توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات توسط دانشجویان اشاره

به میزان آشنایی و انگیزه استادان در این زمینه دارد؛ به طوری

کردند که با مطالعه «بررسی نظرات دانشجویان دکترای

که برخی استادان عالقمند ،سعی در آموزش دانشجویان و

پرستاری در مورد برنامه آموزشی خود» همخوانی دارد .در این

درمان بیماران و یا طراحی پایاننامهها در این زمینه داشتهاند که

مطالعه آمده است که محتوای تدوین شده در برنامه دکترای

به یک نمونه آن -که در یکی از درمانگاهها اجرا میشود -در

پرستاری ایران انعطاف پذیر نیست و محتوای بعضی دروس،

بخش یافتهها اشاره شد .برخی دیگر از استادان به دالیل

توالی ،دامنه شمول و ساختار برنامه درسی دوره دکترای

مختلف کمتر به استناد به شواهد در امر آموزش و درمان توجه

پرستاری ،نتوانسته است توانایی تجزیه و تحلیل و ارایه راه حل

کردهاند که این نیز با مطالعات سایر دانشکدهها همخوانی دارد

برای مسایل و مشکالت حرفهای آنان را فراهم نماید (.)2

(.)03 ،05

البته با وجود ضعف در کوریکولوم ،مشکل فقط مربوط به

میزان توجه و به کارگیری مفهوم استناد به شواهد در امر

نحوه طراحی کوریکولوم نمیباشد ،بلکه چگونگی اجرای

درمان بیماران نیز در درمانگاههای مختلف طب سنتی ،متفاوت

کوریکولوم موجود نیز میتواند یکی از عوامل این نارضایتی

است .اما آن چه که مسلم است ،با وجود شواهد پژوهشی قوی

باشد .با وجود این که بیش از  05/5درصد کل واحدهای دوره

نظیر مطالعات مروری (اجماع) و غیره در طب سنتی ایران

به دروس متون پزشکی فارسی و عربی ،مباحث جامع طب
اسالمی ایرانی و اصول کتابشناسی و تصحیح متون -که به
عقیده برنامهنویسان و مدرسان این رشته ،با هدف آموزش

( ،)05درمان بیماران در دانشکدههای طب سنتی ،به طور
معمول بر اساس شواهد سطوح پایینتر مانند مطالعات موردی
یا نظر متخصصین ،میباشد .اگر چه این موضوع دلیل

ارزیابی نقادانه و یافتن متون و منابع صحیح ،طراحی شدهاند،-

ناکارآمدی طب سنتی ایران نخواهد بود ،اما باید سعی شود به

اختصاص دارد ،همه استادان معتقد بودند که این دروس برای

سمت به کارگیری شواهد با اهمیت باالتر در درمان حرکت

آموزش تفکر نقادانه و پزشکی مبتنی بر شواهد کافی نیست و
دانشجویان در این مقوله ضعف دارند.
مطالعات صورت گرفته در سایر دانشگاهها و دانشکدههای
علوم پزشکی کشور نیز مؤید ضعف در به کارگیری پزشکی
مبتنی بر شواهد در دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی

کرد .این یافتهها نیز با مطالعه  Tricociو همکاران ()06
همخوانی دارد Tricoci .و همکاران ( )06در این مورد
میگویند« :راهنماهای کالج آمریکایی قلب ( ACCیا
 )American college of cardiologyو انجمن قلب
آمریکا ( AHAیا  )American heart associationکه

میباشد ( .)9-05البته با توجه به این که میزان تفکر نقادانه

برای اداره بیماریهای قلبی تهیه میشوند ،پیشرفتهای زیادی

دانشجویان طب سنتی در این پژوهش ،به طور مستقیم ارزیابی

از نظر تعداد نظریهها و پیشنهادها داشته است؛ اما بسیاری از

355

کرد افشاری و همکاران

جایگاه استناد به شواهد در دانشکده های...

این نظریهها از نظر اهمیت شواهد ،در درجه پایین قرار دارند؛

«طب سنتی» انجام میگیرند ،در بیشتر موارد بر اساس روش

به طوری که  52درصد از شواهد پژوهشی استناد شده در

فارماکوگنوزی و طب جدید هستند و اصول و مبانی طب سنتی

راهنمای انجمن قلب آمریکا ،جزء سطح  Cیعنی نظر

در آنها لحاظ نشده است که به طور قطع ،نتایج حاصل از

متخصص ،مطالعات موردی و استاندارد میباشند .این یافتهها

آنها دچار خدشه خواهد بود و این گونه پژوهشها ،اعتباری

فاصلههای موجود در شواهد اقدامات پزشکی و نیاز به انجام

جهت استناد و کاربرد در بالین ندارند .اکثر طبهای مکمل و

پژوهش را برای از بین بردن این فاصلهها در دانش نمایان

به ویژه طب سنتی ایران ،با تأکید بر مزاج و اخالط چهارگانه و

میسازد (.)06

طبیعت مدبره بدن ،به درمان بیمار میپردازند و همه این عوامل

در گزارش سازمان جهانی بهداشت نیز به مشکالت تولید

در انتخاب نوع دارو و شیوه درمان وی مؤثر هستند .از اینرو،

شواهد در طب سنتی و استفاده از شواهد سطوح پایینتر این

تحقیقات و پایاننامههایی که این اصول و مبانی را رعایت

گونه اشاره شده است« :جالب توجه آن که بیشتر مقاالت علمی

نکرده باشند ،قابلیت استناد ندارند (.)02-51

طب سنتی و مکمل ،از روش تحقیقهایی استفاده کردهاند که

نتیجه:

به طور معمول در بررسی جراحیهای مدرن به کار میروند،

با وجود این که بخشی از محتوای برنامه آموزشی دکترای

مثل گزارش موردی و مجموعه بیماران بدون کنترل یا شاهد .با

تخصصی طب سنتی به نوعی با استناد به شواهد مرتبط است،

این وجود ،شواهد علمی برجستهای نیز با روش آزمون بالینی

اما کافی نیست و مفهوم عملکرد مبتنی بر شواهد باید در طول

تصادفی در مورد بسیاری از کاربردهای طب سوزنی ،بعضی از

دوره و به صورت کاربردی آموزش داده شود .همچنین پیشنهاد

داروهای گیاهی و بعضی از درمانهای دستی وجود دارد» .این

میشود کارگاههایی با عناوین مختلف از جمله طبابت مبتنی بر

در حالی است که عطایی کچویی و همکاران (به نقل از چنگیز

شواهد ،گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد و غیره در برنامه

و همکاران) در مطالعه خود در اصفهان به نتایجی مخالف

آموزشی کلیه دانشجویان این رشته گنجانده شود.

یافتههای پژوهش حاضر رسید .بر اساس مطالعه ایشان62/9 ،
درصد از بیماران بستری شده در بخش داخلی ،مداخالت اولیه
منطبق بر سطح یک شواهد و  30/0درصد منطبق بر سطح 5
شواهد را دریافت کردهاند .هیچ بیماری ،مداخله منطبق با
شواهد سطح  3را دریافت نکرده است (.)05
مسأله بعدی که مورد توجه استادان و برنامهنویسان طب
سنتی است و شاید بتوان آن را به عنوان دغدغه صاحبنظران
طب سنتی دانست ،وضعیت پایاننامهها و پژوهشهایی است
که به عنوان طب سنتی در حال انجام میباشند .این پژوهشها

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همه
استادانی که در این طرح شرکت نمودند ،اعالم میدارند.
همچنین این مقاله ،برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد از راه
دور رشته آموزش پزشکی دانشگاه شهید بهشتی میباشد که
بدینوسیله از حمایتهای مدیریت و اعضای هیأت علمی مرکز
توسعه آموزش آن دانشگاه تشکر میگردد.
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Background & Objective: Most experts of Iranian traditional medicine believe that it is absolutely
necessary and inevitable to update the field to utilize evidence in education of Iranian traditional
medicine students and treatment of its patients. In this regard, this study attempted to evaluate
utilization of evidence-based medicine (EBM) in the curriculum of School of Iranian Traditional
Medicine.
Methods: In this qualitative study, semi-structured, individual, and face-to-face interviews were
done to collect Iranian traditional medicine expert’s point of views in regard to EBM. Content
analysis was done to analyze the data.
Results: The study findings were classified in two major categories including EBM in the
curriculum of Iranian traditional medicine, and EBM application in Iranian School of Traditional
Medicine. The sub-categories were also mentioned.
Conclusion: Although some sections of PhD program in traditional medicine are related to evidence
based medicine, it is not satisfying yet. Therefore, the concept and principles of evidence based
practice should be included in theory and practice.
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