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Abstract 
Introduction: Resident physicians play an essential role in teaching medical students 

and are crucial clinical decision-makers in teaching hospitals. Hence, their ability to use 

evidence-based medicine has been effective in reducing medical errors and improving 

clinical decisions. The present study was designed to assess the attitudes and awareness 

of using evidence-based medicine in residents through self-declaration. 

Methods: This research was an applied and descriptive-cross-sectional study based on 

a questionnaire. The study population consisted of all medical and dental residents 

studying at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2020. Two hundred 

and nine residents participated in the study by completing the questionnaire. 

Results: 42.1% of them passed at least a course in evidence-based medicine, and 65.5% 

were familiar with it. In addition, most of them knew the Pub Med database (89%), and 

also the familiarity with the Bandolier (3.3%), Dare, and DOAJ (zero percent) databases 

was minimal.  Next point was that the participants used printed books as the first and 

most important source of information (41.5%). According to 40% of the participants, 

lack of knowledge of using the sites was the most important reason for not using 

Internet-based information sources. 

Conclusion: In general, the results showed the moderate knowledge and skills of using 

evidence-based medical databases among residents. 
 

Keywords: Medical education, Evidence-Based Medicine, Resident and assistant 

physicians. 
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Perception and Attitude of Residents in Using Evidence-Based Medicine 

 

Introduction: In the late 20th century, scientists sought concrete evidence to apply in diagnosing and 

treating diseases and surgical interventions. Therefore, Evidence-Based Medicine (EBM) was proposed 

as a way to search, critically evaluate, and use research results in medical practice. Evidence-based 

medicine means the conscious, explicit, and wise use of the best evidence in the decision-making 

process to provide patient care services. Although evidence-based medicine seems to be the standard 

gold and its use is growing, in reality, it is still not widely used. In this regard, developed countries have 

been trying to close the gap between research and medical practice by using evidence-based medicine 

for years. For example, the American Institute of Medicine stated that many medical errors are due to 

practitioners' lack of knowledge about the best medical methods. It can be reduced to a large extent if 

they use a systematic search method to get the best evidence. In addition, recent studies have been done 

in Iran showed that evidence-based practice had received attention in various fields of medicine. Despite 

this, medical practitioners' awareness, attitude, and performance of evidence-based medicine were low 

resulted from a lack of facilities, time, and proficiency in English. However, since resident physicians 

play an essential role in teaching medical students and are crucial clinical decision-makers in teaching 

hospitals, their ability to use the evidence-based medicine has effectively reduced medical errors and 

improved clinical decisions. Therefore, the present study was designed to assess residents' attitudes and 

perceptions of using evidence-based medicine through self-declaration. 

Materials and methods: This research was an applied and descriptive-cross-sectional study. The study 

population consisted of all medical and dental residents studying at Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences in 2020. Two hundred and nine residents participated in the study by completing the 

questionnaire. Then data were collected through the census method, and sampling was not done. 

However, the unavailable residents were excluded from the study due to the outbreak of Covid-19 

during data collection. The research instrument was a questionnaire with validity and reliability of 0.79 

and 0.7, respectively. The questionnaire consisted of 4 parts, the first part of which included 13 

questions regarding the level of familiarity of the residents with evidence-based medicine, the level of 

access to the Internet, and the resources used to update information. In the second and third parts of the 

questionnaire, questions were asked for self-assessment of the attitude and skill toward evidence-based 

medicine. In addition, the Likert scale was used to measure the responses. The questionnaires were 

distributed among the participants in face-to-face contact. A deadline of 7 days was considered to 

respond to the questionnaire. The participants' identification data were not collected due to protect 

privacy. Also, the obtained data were analyzed in SPSS version 21 using descriptive analysis, including 

frequency tables, mean and standard deviation, and analytic statistics. 

Results and discussion: The results showed that 54.5% of the respondents were male, and 45.5% were 

female, and the average age was 32.31 ± 4.246, with an alpha of 0.05. In addition, 42.1% of the 

participants passed at least a course in evidence-based medicine, and 65.5% were familiar with it. Also, 

most of them knew the PubMed database (89%), and their familiarity with the Bandolier (3.3%), Dare, 

and DOAJ (zero percent) databases were minimal. Moreover, the participants used printed books as the 

first and most important source of information (41.5%). According to 40% of the participants, lack of 

knowledge of using the sites was the most important reason for not using Internet-based information 

sources. Furthermore, 54.8% of the participants agreed that evidence-based medicine is a feasible 

method for the daily care of patients, and 52.9% of them stated that its everyday use could be helpful. 

Also, the results of the study indicated that the participants' attitude regarding their performance in 

evidence-based medicine about their skill in evaluating the quality of a clinical trial study with 7.7% 

was at the highest level.  
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On the other hand, the lowest level of their skill was related to the best article selected from among 

several articles, with 3.3%. Even though evidence-based medicine is taught in many major universities 

around the world and is used in medical practices, the results of this study, which were in agreement 

with other studies, showed that only about half of the residents were familiar with it, or they passed a 

training related course. Besides, the results of this study showed that although evidence-based medicine 

was valuable and important from the participants' point of view, they were not using evidence-based 

databases as the primary source to get information. In this regard, several studies have also reported 

similar findings. A limitation of this study was the impossibility of participation all the residents due to 

the outbreak of COVID-19. Therefore, the researchers had to involve as many residents as were 

available. However, a positive point of this research was the study on residents from various medical 

and dental fields. 

Conclusion: In general, the results showed moderate knowledge and skills in using evidence-based 

medicine databases among residents. Also, PubMed was a popular database among the residents. As 

related studies have suggested, although evidence-based medicine is part of the academic curriculum, 

to increase residents' knowledge and skill, therefore, it seems necessary to plan an educational program 

or workshop. 

Keywords: Medical education, Evidence-Based Medicine, Resident, Assistant physician. 
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 چکیده

ست مقدمه: شجو ینقش مهم ینیبال ارانید شک انیدر آموزش دان صم نیدارند و از مهمتر یپز  میافراد ت

بر  یآن ها در عملکرد مبتن ییتوانا نروی. از اندیآ یبه ش  مار م یدرمان-یدر مراکز آموزش   نیبر بال رندهیگ

شک یشواهد بر رخ داد خطاها صم یپز ست. مطالعه ح ینیبال یها میو بهبود ت ضرموثر بوده ا با هدف  ا

 یخود اظهار قیاز طر یتخصص ارانیبر شواهد در دست یمبتن یکاستفاده از پزش یسنجش نگرش و آگاه

 شد.  یطراح

ص نیا روش کار: صورت تو ست. جامعه  یو مبتن مقطعی – یفیمطالعه به  شنامه انجام گرفته ا س بر پر

در دانشگاه علوم  یدیخورش 1399که در سال  یو دندانپزشک یپزشک یتخصص ارانیدست هیپژوهش را کل

شک صشاپور  یجند یپز شک لیاهواز در حال تح ست ستیدادند. دو لیبودند، ت  لیتکم قیاز طر اریو نه د

 شرکت کردند. مطالعه نیدر ا نامهپرسش

بر  یمبتن یبا پزش  ک %5/65بر ش  واهد را گارانده بوده و  یمبتن یپزش  ک یاز آنها، دوره  %1/42 نتایج:

شنا بودند. همچن شنا زانیم نیشتریب نیشواهد آ  نیو کمترPubmed   (%89 ) داده گاهیآنها با پا ییآ

شنا زانیم س) DOAJ و %Dare (3/3 )و  Bandolier یداده ها گاهیبا پا ییآ صد( بوده ا . به تصفر در

ستفاده آنها کتب چاپ نیشتریعالوه، ب صلی ترین منبع اطالعاتی مورد ا  40( بود و به اعتقاد %5/41) یو ا

استفاده نکردن  یبرا لیدل نیمهمتر د،یمف یها تیت سادرصد از شرکت کنندکان در مطالعه، عدم شناخ

 بود.  نترنتیبر ا یمبتن یاز منابع اطالعات

شان داد که م نیا جینتا ،یبطور کل نتیجه گیری: ستفاده یآگاه زانیمطالعه ن ست و ا  یهاگاهیاز پا ارانید

 بر شواهد در حد متوسط قرار داشت. یمبتن یپزشک یداده ا
 

 .ارانیبر شواهد، دست یمبتن یپزشک ،یوزش پزشکآم کلیدی: واژگان
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 مقدمه

هه آخر قرن ب بال  س   تمیدر د به دن ندان  ، دانش   م

درمان  یبرا ییملموس بودند تا از پروتکل ها یش   واهد

ند یمداخالت جراح ای های ماریب فاده کن )دیلون  اس   ت

شکاز اینرو،   (2019 شواهد ) یمبتن یپز  Evidenceبر 

Based Medicine (EBM) )یبرا ان راه کاریبه عنو 

کاربر یابیجس   تجو، ارز نه و  قادا تا دن در  ها پژوهش جین

  .مطرح شد درمان بیماران،

و  یم  داخالت پزش   ک یعلم یمب  ان میامروزه تحک

شک سترش آموزش پز شواهد یمبتن یگ از عوامل  یک، یبر 

س  المت  یآن ارتقا یو در راس  تا یآموزش پزش  ک یاعتال

به عنوان   EBM  اینرو، از(. 2015)لویزه  باشد یجامعه م

شد  داریپد یروزانه پزشک ماتیتصم یارتقا یبرا یستمیس

 دایو به س  رعت گس  ترش پ افتیراه  یو به آموزش پزش  ک

انجام پژوهش با  مو یک س   تیقرن ب ازکه  یطوربه کرد 

افراد ش  د  یاز زندگ یبخش مهم د،یدانش جد دیهدف تول

 یدمات مبتنخ افتیبر در یو با انتظارات عموم مردم مبن

، 2018)کالوانی و همکاران  گردیدهمراه  یبر ش  واهد علم

  (.2015صاحب الزمانی و همکاران 

را به  یبر ش   واهد مطالعه متون علم یمبتن یپزش   ک

ندی فاده هم یبرا فرآی و گس   ترش  مارانیمان بزاس   ت

بد )روحانی و همکاران  کند یم لیاطالعات پزش   کان ت

ر شواهد به معنی استفاده بنابراین پزشکی مبتنی ب (.2012

آگاهانه، ص  ریو و خردمندانه از بهترین ش  واهد در فرایند 

شد صمیم گیری در ارائه خدمات مراقبتی به بیمار می با  ت

 معنی به EBMبه عبارتی،  (.2021)اونادکات و همکاران 

ستفاده از بهتر  ماریب شرایطو  یشواهد با تخصص فعل نیا

 می باش  د یبهداش  ت یمراقبت ها ماتیتص  م تیهدا یبرا

بر ش   واهد  یمبتن یپزش   کبه عالوه،  (.2021)مارتینی 

(EBMاس   تفاده عمد )نیاز بهتر ی، ش   فاف و منطق ی 

 اختصاصیدر مورد درمان  یریگ میدر تصم ،شواهد موجود

 ینیتخص   ص بالم بر س   ه اص   ل  ال ( کهاس   ت.  ماریب

صان مراقبت ها ص شت ی)متخ  نیازو  شرایط ب( ( ،یبهدا

تمرین کند.  یم هیموجود، تک قاتیتحق نیبهترج ( و  ماریب

ارائه خدمات بالینی به روش پزش   کی مبتنی بر ش   واهد 

مانی و  های در بت  ئه مراق نه ای از تغییر در نحوه ارا نمو

آموزش پزش  کی می باش  د که این تمرینات ش  امل پنج 

صلی   انیب یبه خوب ینیبال قیسؤال تحق کی جادیامرحله ا

ستجو شواهد  یانتقاد یابیارز ق،یات تحقاطالع یشده، ج

 یکاربرد شواهد برا تیقابل نییبه دست آمده، تع یقاتیتحق

 یچالشی می باشند. با این حال عملکرد کل یابیو ارز ماریب

سب مهارت ها ستند، ک شکان با آن روبرو ه  ییکه اکثر پز

ها یدر مورد چگونگ جام جس   تجو قد  یان مد و ن کارآ

)اونادکات و همکاران  است شواهد یبرا متون کیستماتیس

2021.)  

شکاف بزرگ در نگرش، اطالعات و  کی، در حال حاضر

ش EBMمربوط به  یها وهیش سطو جهان گزارش   دهدر 

ناقص  به کاربرد   رویکردهایدر  EBMاس   ت که منجر 

به طور  (.2021ناوی و  یاتینورح) ش   ود یم یواقع یایدن

 یریگکه کودکان در همه نش   ان می دهد مثال، ش   واهد

کمتر از بزرگس   اتن تحت  اریبس    COVID-19 یجهان

از کودکان ممکن  یا رمجموعهی، اما ز رندیگ یقرار م ریتأث

که  باشند روسیو نیاز ا یناش دیشد یماریاست مستعد ب

 پزش  کی و درمان مبتنی بر ش  واهد را به چالش می کش  د

ستا،  (.2021)ماچووک و ایمز   یکشورهاالبته در همین را

 یمبتن یکه با استفاده از پزشک ها است سال افتهیتوسعه 

پژوهش و  نیب فاص  لهدر برطرف نمودن  یبر ش  واهد س  ع

)ص   احب الزمانی و  نموده اند یپزش   ک یها بتارائه مراق

در  ییکایآمر یموسسه پزشک بطور مثال، (.2015همکاران 

که بخش بزرگ یگزارش    ها یمش   خص نمود  طا  یاز خ

 یروش ها نیشکان از بهترپز یعدم آگاهبه دلیل  یپزشک

شدطبابت  ستفاده نظام می با صورت ا ند و به جا م که در 

ش شک یاز نظام پژوه شواهد م یمبتن یدر پز توان تا  یبر 

صادقی و همکاران  خطاها را کاهش داد نیا یادیحدود ز (

2011.)  

سد که   شکگرچه به نظر می ر شواهد  یمبتن یپز بر 

ستاندارد ستفاده ا تطالیی س یا ، ز آن رو به رشد استو ا

به طور گس   ترده مورد اس   تفاده قرار  هنوز تیاما در واقع
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ستن ، ماچووک و ایمز 2011پومار -)فردی و رومن گرفته ا

مختل   یها طهیبر ش   واهد در ح یعملکرد مبتن (2021

که  یمورد توجه قرار گرفته اس   ت به طور یعلوم پزش   ک

با  یبهشت دیمشهد، تهران و شه یعلوم پزشک یدانشگاه ها

کارگاه  یزارگبا بر زیو ن نهیزم نیدر ا ییانجام پژوهش ها

شک یها شواهد در ا یتنمب یپز بوده  شتازیحوزه، پ نیبر 

ند نات و التیکمبود تس   ه لیاز قب یلیبه دت یول ا  ،امکا

سلط به زبان انگل امکان عدم همچنین و  یسیوقت، عدم ت

نگرش  ،یآگاه زانیباعث شده که م بکارگیری گسترده آن،

شت یو عملکرد گروه ها  یمختل  ارائه دهنده خدمات بهدا

قرار  ینییدر سطو پااز پزشکی مبتنی بر شواهد  ،یو درمان

کاران  ردیگ جازاده و هم کاران 2014)قو کاتوانی و هم  ،

سری از ارائه  (.2018 سرا سنجی  به عالوه، نتایج یک نظر

ر دهندگان خدمات بهداش  تی در بیمارس  تان های ایران د

 دگاهید نکنندگا ش  رکت اکثرکه نش  ان داد  2017س  ال 

سبت به  یمثبت شتند EBMن معتقد بودند که کارگاه  و دا

در برنامه  یو مشارکت عمل EBMمربوط به  یآموزش یها

 یشتریب ریتواند تأث یم EBMمربوط به  یها تیها و فعال

)آذر و همکاران  داش   ته باش   د EBMبهبود عملکرد  رب

2017.)  

سر مطالعا شان می دهند که چالش های مهمی بر  ت ن

وجود داشته است از جمله  EBMراه استفاده  گسترده از 

ستاری  مهارتپایین بودن  شکی و کادر پر صین پز ص متخ

)مقدم و  حاص  ل از پژوهش های پزش  کی جینتا یابیارز در

ی برای آموزش   ، عدم وجود برنامه مدون (2016همکاران 

اطالعات و ارتباطات  یز فناوراستفاده ا های مهارتآموزش 

پزش  کی و  ارانیدس  ت هبر ش  واهد ب یمبتنپزش  کی در 

و  (2018)میری و همکاران  متخص  ص  ین حرف پزش  کی

س  ه س  ال آخر دوره  انیدانش  جوهمچنین آش  نایی اندک 

)ابراهیمی و  بر ش  واهد یمبتن یپزش  ک ی عمومی باپزش  ک

  (.2016همکاران 

ش   واهد به  آموزش پزش   کی مبتنی بر از آنجائی که

لت  ینیبال ارانیدس   ت در آموزش که  ینقش مهمبه ع

 میافراد تص   م نیاز مهمتر ودارند  یپزش   ک انیودانش   ج

ندهیگ مار م یدر مراکز دولت نیبال بر ر از  ند،یآ یبه ش   

)ص   احب الزمانی و  اهمیت ویژه ای برخودار می باش   د

 یها در عملکرد مبتن آن ییتواناهمچنین  (2015همکاران 

رخ داد نس   بت به  ش   ان  دانش و نگرشبر د بر ش   واه

و بهبود تص  میم های بالینی موثر بوده   یپزش  ک یخطاها

 (.2016)مقدم و همکاران  است

ضر مطالعه   سنجش نگرش، آگاهحا ستفاده از  یبا هدف  ا

 مارستانیب یتخصص ارانیدست دربر شواهد  یمبتن یپزشک

 ررسیبا بشد تا  یطراحبا شیوه خود اظهاری  یآموزش یها

ش یها یازمندیلزوم ن س ی وآموز ستفاده و  ییاشنا موانع ا

 ران،یمدبتوان به  ،بر ش   واهد یمبتن یپزش   ک یعدم اجرا

یاری  یعرصه آموزش پزشک زانیر امهگااران و برن استیس

 .نمود

 

 مواد و روش ها

پژوهش حاض  ر توص  یفی اس  ت و به روش پیمایش  ی 

 ارانیدس  ت هیکل جامعه پژوهش ش  امل انجام ش  ده اس  ت.

در   1399 لسادر بود که  یو دندانپزشک یپزشک یتخصص

شگاه علوم پزشک در حال تحصیل  شاپور اهواز یجند یدان

ستفاده از روش سر شماری مورد جامعه  بودند. پژوهش با ا

همچنین، به  مطالعه قرار گرفت و نمونه گیری انجام نش  د.

نا در حین جمع آوری داده ها،  علت ش   یوی بیماری کرو

ی حاف دس   ت عه  طال ند، از م که در دس   ترس نبود ارانی 

 گردیدند.

شنامه  ،داده ها یابزار جمع آور  س ای بود که روایی پر

ابزار  ییایو پا ییروا"با عنوان  مطالعه ای و پایایی آن در 

عملکرد نس  بت به طبابت  یاظهار س  نجش نگرش و خود

شواهد ) یمبتن ست آمده و به ترتیب برابر " (EBMبر  بد

 4پرس  ش  نامه ش  امل  (.2015)لویزه  بود 7/0و  79/0با 

 زانیس  وال در خص  و  م 13که بخش اول از  بود بخش

 زانیبر ش  واهد، م یمبتن یبا پزش  ک ارانیدس  ت ییآش  نا

بروز و منابع مورد اس  تفاده جهت  نترنتیبه ا یدس  ترس  

دوم و  یبخش هادر . بودش  ده  لیاطالعات، تش  ک رس  انی

شنامه ن س  خود ارزیابی یبرا یتتسوا بیبه ترت زیسوم پر
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نس  بت به  ارانیدس  ت یس  طو مهارت خود ارزیابینگرش و 

 اندازه برای .بود دهیبر ش  واهد مطرح گرد یمبتن یپزش  ک

مد نظر قرار  طی  لیکرت در پرس  ش  نامه ها پاس    گیری

درجه ای  6به گونه ای که در بخش اول از مقیاس  گرفت

دوم  بخش رد و استفاده گردید خیلی زیاد تا بندرت شامل

سوم ، سیار مخالفم 5 طی  از و  شکل از ب تا  درجه ای مت

سیار  مقیاس آماری، آنالیزهای در. شد بهره گرفته موافقم ب

درجه  5( و مقیاس 5/3) با میانگین  6 تا 1 ای از درجه 6

تا  یانگین  5ای از ا  با م طالعات  .ش   د گااری ( نمره3) 

 ینظرسنج شرکت کننده در یپزشک ارانیدست کیدموگراف

پرسشنامه ها  .آورده شده بودبخش آخر پرسشنامه  در زین

از طریق مراجعه حض  وری و به ص  ورت مس  تقیم در بین 

هداف  مان ا عه توزیع  و همز طال ندگان در م ش   رکت کن

عهمطا به علت ازدحام بیش از حد  ل نیز تش   ریو گردید. 

بیماران در بخش های بستری به دلیل شیوی بیماری کرونا 

روزه برای پاس     به  7کار دس   تیاران، مهلت  و ش   لو ی

پاس  به سواتت و به منظور پرسشنامه در نظر گرفته شد. 

ش  ماره  ابهامات احتمالی در هنگام تکمیل پرس  ش  نامه،

ماس و آدرس  در  پس    ت الکترونیکی یکی از محققینت

. به منظور رعایت نکات .گردید دیق امهپرس   ش   ن انتهای

امه و جمع آوری داده ها، اخالقی قبل از اجرای پرس  ش  ن

نس   بت به دریافت کد اخالق اقدام گردید به منظور حف  

حریم ش  خص  ی، پرس  ش  نامه ها بدون درج نام و اطالعات 

مطالعه، در  نیحاصل از ا یداده هاشخصی تکمیل شدند.  

 و با استفاده از ثبت شد 21نسخه  SPSS یآمار نرم افزار

و انحراف  نیانگیم ،ینس  ب یش  امل فراوان یفیتوص   زیآنال

 لیحلو ت هیمورد تجز یلیتحل آنالیز های نیو همچن اریمع

 قرار گرفت.

 

 ها افتهی

 یها مارستانیشا ل در ب یتخصص اریدست 580 از

 209 ،زشاپور اهوا یجند یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

مرد  شرکت کنندگاناز  %5/54. دیگرد لیپرسشنامه  تکم

ویژگی بود. 31/320 ± 246/4 متوسط سنو زن  %5/45 و

، رشته تخصصی توزیعشرکت کنندگان در مطالعه شامل 

سال تحصیلی و محل فعالیت شرکت کنندگان در مطالعه، 

آورده شده است. 1در جدول شماره 

 توزیع رشته تخصصی، سال تحصیلی و محل فعالیت شرکت کنندگان در مطالعه -1جدول شماره 

Table 1. Distribution of specialized field, academic year, and place of work of the participants  

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 درصد سال درصد رشته تخصصی

 0/39 یاریسال اول دست 4/21 یداخل

 3/25 یاریدوم دست سال 7/7 یجراح

 8/25 یاریدست سوم سال 3/3 اطفال

 9/9 یاریچهارم دست سال 3/3 یانکولوژ ویراد

 محل خدمت 6/1 جراحی مغز و اعصاب

 درصد نام مرکز 8/8 ارتوپدی

 3/31 گلستان مارستانیب 4/10 زنان

 6/56 )ره(ینیامام خم مارستانیب 8/8 وققلب و عر

 9/4 یراز مارستانیب 4/4 ینیگوش و حلق و ب

 6/1 ابوذر مارستانیب 6/1 فک و صورت یجراح

 5/5 یدندانپزشک دانشکده 7/2 یهوشیب

 8/3 اورولوژی

 5/0 خون و سرطان 

 6/1 ینورولوژ
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 7/2 طب اورژانس

 2/8 یروان پزشک

 2/2 پوست

 1/1 یولوژیراد

 8/3 رادیولوژی فک و دهان

 6/1 پریودنتیست

 

از ش   رکت کنندگان در  %1/42نتایج نش   ان داد که 

مطالعه، دوره ی پزشکی مبتنی بر شواهد را گارانده بودند 

شنا بوده و  %5/65و  شواهد آ شکی مبتنی بر  از افراد با پز

از آنان با س  ایت های مورد اس  تفاده در پزش  کی  8/18%

از ش  رکت  %3/82مبتنی بر ش  واهد آش  نایی داش  تند. 

از خانه به اینترنت دسترسی  %9/90کنندگان از محل کار و

  داشتند.

از دتیل عدم تمایل به اس   تفاده از منابع اطالعاتب 

ر اینترنت، عدم شناخت سایت های مفید به عنوان مبتنی ب

ذکر ش   د. س   ایر دتیل به ترتیب  %40مهمترین دلیل با 

شرکت کنندگان در مطالعه عبارت بودند از    اهمیت از نظر 

، مش  کل اس  تفاده از زبان نترنتیبه ا س  ترس  یمش  کل د

 انگلیسی و مشکل پیچیدگی استفاده از اینترنت

که کتب مرجع چاپی در  همچنین نتایج نش   ان دادند

شترین محبوبیت را به منظور  ستیاران تخصصی بی میان د

به روز رس  انی اطالعات یا در برخورد روزانه با بیماران دارا 

سرعت می توانند  ست و بیان نمودند که از این طریق به  ا

 به اطالعات مورد نظر خود دست یابند. 

 یعلمبه مقاتت  ی، دسترس2 شماره با توجه به جدول

ستفاده  نیشتریب ست یمورد ا ص ارانید ص از منابع  ،یتخ

وب آزاد به  قیاز طر ش  تریمنظور ب نیاس  ت و بد ینترنتیا

 .افتندی یآن مقاتت دست م

 میانگین استفاده از منابع اینترنتی و اطالعاتی توسط شرکت کنندگان در مطالعه-2جدول شماره 

Table No. 2- The average of using the Internet and information resources by the participants 

 *میانگین پاسخ ها نوع منبع
 فاصله ی اطمینان میانگین

(05/0  =α) 

 ± 23/0 15/5 کتب مرجع چاپی

 ± 22/0 33/4 کتب مرجع الکترونیکی

 ± 23/0 41/2 مجالت داخلی موجود در کتابخانه

 ± 23/0 15/2 مجالت خارجی موجود در کتابخانه

 ± 26/0 57/3 نظر اساتید و همکاران

 ± 27/0 43/3 مقاالت موجود در مجالت و پایگاه داده اینترنتی

 ± 15/0 18/3 یبه مقاالت علم یدسترس

 ± 14/0 45/2 شواهد آماری

 ± 15/0 90/2 دسترسی به اخبار

 ± 16/0 56/1 سایر موارد

 ± 2/0 11/3 میانگین کل

 است. 5/3با میانگین  6 تا 1 بین اندازه گیری مقیاس ی نه* دام                

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بیشترین میزان 

  Pub Medکننده با پایگاه داده  آشنایی افراد شرکت

Bandolier (3/%3 )( و کمترین میزان آشنایی با %89)

ه بوده است و تمام افراد شرکت کننده در این مطالعه با پایگا
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آشنایی نداشته اند. به عالوه،  DOAJو  Dareداده های 

بیشترین میزان آشنایی افراد با مفاهیم آماری مرتبط با 

 Clinicalپزشکی مبتنی بر شواهد، مرتبط با 

effectiveness (6/73  و )%Odd ratio (2/71  بود  )%

و  کمترین میزان مربوط به مفهوم آماری ریسک مطلق 

بطور کلی، میانگین کل در جدول شماره ( بوده است. 50%)

نشان می دهد که استفاده از منابع جهت پزشکی مبتنی  2

بر شواهد در بین دستیاران شرکت کننده در مطالعه کمتر 

 (.5/3در مقابل  11/3از میانگین مورد انتظار بوده است ) 

افزون بر آن، دستیاران تخصصی شرکت کننده در 

شترین علت عدم اجرای پزشکی مطالعه معتقد بودند که بی

مبتنی بر شواهد توسط آنان این است که زمان مناسب و 

کافی جهت دستیابی به اینترنت و منابع اطالعاتی نداشتند 

 ایعدم وجود بخشنامه %(. همچنین می توان به  2/40)

در  قیتحق یها افتهیمکتوب جهت کاربرد  نیقوان

حضور در  جهت یمال یها تیعدم حما( و %32)نیبال

 ( نیز اشاره نمود.%3/33) کنفرانس ها

 

 
 

 بر شواهد یمبتن یدر مورد پزشک یتخصص ارانینگرش دست  .3جدول 

Table 3. The residents' attitudes about evidence-based medicine 

 گویه
میانگین پاسخ 

 ها*

 فاصله ی

 اطمینان میانگین

(05/0  =α) 
 ± 1/0 76/3 ت.اس بیماران روزمره مراقبت برای لیعم روشی شواهد بر مبتنی پزشکی

 ± 1/0 87/3 باشد. مفید می تواند شواهد بر مبتنی پزشکی از روزمره استفاده

 ± 13/0 39/3 ت.اس بر زمان و گیر وقت بسیار مطب و کلینیک در تحقیقاتی مقاالتنتایج  بکارگیری

می  مطرح تشخیص یا درمان جهت مناسبی سواالت درتن بهمراجعه می کنند ،  به مطب شما که بیمارانی برای

 .شود
00/3 14/0 ± 

 ± 11/0 76/3 .شود اجرا منظم برنامه یک برمبنای شواهد بر مبتنی پزشکی که است مهم

 ± 13/0 49/3 .داد پاسخ توان می شواهد بر مبتنی پزشکی  از تر سریع بسیار همکاران و ازکتاب استفاده با را بالینی سوال

 ± 11/0 37/3 .است پزشکی آشپزی کتاب مثابه به شواهد بر مبتنی شکیپز

 ± 1/0 03/4 .بخشد بهبود را تحقیقی مقاله یک یافتن سرعت تواند می جستجو فیلترهای از استفاده

 ± 13/0 04/4 .بخشد بهبود را  معتبر مقاله یک یافتن تواند می جستجو فیلترهای از استفاده

 ± 14/0 99/2 یا سوال بالینی را می توانم انجام دهم. الهمق یک یافتن و جستجو

 ± 11/0 10/3 یک مقاله را می توانم انجام دهم. اطالعات تحلیل

 ± 13/0 28/3 م.کن طراحی،  بالینی وضعیت یک برای سوال م یکتوان می

 ± 15/0 23/3 .کنم طراحی توانم می را جستجو قابل بالینی سوال یک

 ± 15/0 91/2 م.کن ارزیابی نم توا می را درمانی مطالعه یک کیفیت

 ± 12/0 94/2 .کنم انتخاب موجود مقاالت یکسری بین توانم از می هدف را با مرتبط مقاالت بهترین

 ± 14/0 16/3 م.کن استفاده ی جستجوفیلترها ازم توان می تحقیقاتی مقاالت یافتن در

 ± 12/0 39/3 میانگین کل

  است. 3با میانگین  5 تا 1 بین دازه گیریان مقیاس ی * دامنه
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از ش  رکت کنندگان موافق بودند که  پزش  کی  8/54%

 روزمره مراقبت برای عملی روش   یمبتنی بر ش   واهد 

س بیماران ستفاده% از  آنان اظهار نمودند که  9/52ت وا  ا

باش  د. همچنین نتایج مطالعه  مفید آن می تواند از روزمره

دگان در زمینه عملکرد خود در خصو  نگرش شرکت کنن

دهد که مهارت افراد در پزشکی مبتنی بر شواهد نشان می

%( بیش   ترین  7/7در ارزیابی کیفیت یک مطالعه درمانی)

ست و همچنین کمترین  صا  داده ا میزان را به خود اخت

میزان مهارت ش  ان مرتبط با انتخاب بهترین مقاله از میان 

له) قا عدادی م فزون بر آن، بیش   تر ( بوده اس   ت. ا%3/3ت

دس  تیاران تخص  ص  ی ش  رکت کننده در این مطالعه اظهار 

نمودند که در زمینه مهارت هایی همچون جس   ت و جو و 

یافتن مقاتت مرتبط، تحلیل اطالعات یک مقاله، طراحی 

س  وال برای وض  عیت بالینی و ارزیابی کیفیت مطالعات در 

ر س  طوح متوس  ط، خوب و ماهر قرار دارندمیانگین کل د

بیانگر این اس  ت که نگرش دس  تیاران  3جدول ش  ماره 

سبت به بهره گیری از  شکی ن شکی و دندانپز صی پز ص تخ

پزش  کی مبتنی بر ش  واهد نزدیک به میانگین مورد انتظار 

( و نظر خاصی نسبت به آن 3در مقابل  39/3بوده است ) 

 نداشته اند.

   

 و نتیجه گیری بحث

شکعلی ر م آن که  شو یمبتن یپز سبر   یاریاهد در ب

ش  ود و بص  ورت  یاز دانش  گاه های بزرگ جهان تدریس م

نشان  این مطالعه، نتایج عملی مورد استفاده قرار می گیرد

داد که فقط حدود نیمی از دس   تیاران تخص   ص   ی با آن 

شی مرتبط با آن شته و یا دوره آموز شنایی دا را گارانده   آ

شهدداودی و همکاران که در مطالعه اند.  شد، ا در م نجام 

  7/5حدود میزان آش  نایی با پزش  کی مبتنی بر ش  واهد، 

صی پایین تر از میزان  شخ شد که بطور م صد گزارش  در

داودی و همکاران ) بدس  ت آمده در این مطالعه می باش  د

یل اینکه تاکنون مطا .(2015 عات بدل مورد در محدودی ل

شکی مبتنی  شی پز شنایی و وجود دوره های آموز میزان آ

شواهد ستدر ایران  بر  صادقی و همکاران ) انجام گرفته ا

صین  ،(2011 ص شنایی متخ شواری می توان میزان آ به د

ی بر شواهد، تخمین زد. اما حوزه پزشکی را با پزشکی مبتن

 شواهدی مبنی بر بات بودن این میزان وجود ندارد.

با وجود اینکه از نظر  نشان داد که پژوهش حاضر نتایج

شواهد مفید و با اهمیت می  شکی مبتنی بر  ستیاران، پز د

و اص  لی ترین منبع اطالعاتی مورد  بیش  ترین باش  د، اما

ستفاده  شواهد ن پایگاه های اطالعاتی آنها،ا ه بودمبتنی بر 

اس  ت. در همین راس  تا تعدادی از مطالعات نیز یافته های 

عه کلوانی و  ند. از جمله مطال به ای گزارش نموده ا مش   ا

همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد 

 برای درص  د از ش  رکت کنندگان در مطالعه 1/2که تنها 

 اطالعاتی های اهپایگ خود، از اطالعاتی نیازهای تأمین

شکی ستفاده شواهد بر مبتنی پز کاتوانی و ) می کردند ا

همچنین مطالعه انجام ش   ده در مالزی  .(2018همکاران 

بیش از  برای رجع کس  ب اطالعاتاولین م که نش  ان داد 

پایگاه های اطالعاتی مرتبط  شرکت کنندگان،درصد از  60

ست و ترجیو می دادند  شواهد نبوده ا با پزشکی مبتنی بر 

ثل نابع دیگر م بالینی خود را از م پاس     س   واتت   که 

سیدن از  ست ستاد، کادر درمان( همکار، اسایرین )پر بد

یه ) آورند نال یا  .(2010تی و  تایج پژوهش   ی که در کن ن

درصد از پاس  دهندگان  65انجام شده مشخص گردید که 

 EBMاز منابع  شتریب ایاز موارد مشاهده شده  یمین یبرا

 ایاز موارد  یمین یدرص   د برا 34.7اس   تفاده کرده اند، 

شاوران تک شتریب صد ب 75.2 کرده اند. هیبه م به  شتریدر

مان ن یبرادانش خود   یمتک ش   تریب ایاز موارد  یمیدر

 ..(2021اونادکات و همکاران ) بودند

های  گاه  پای فاده از  عدم اس   ت که  تایج نش   ان داد  ن

اطالعاتی مبتنی بر ش  واهد طبق نظر ش  رکت کنندگان در 

ی تواند به دلیل نداش  تن زمان مناس  ب و کافی مطالعه م

جهت دس   تیابی به اینترنت و منابع اطالعاتی و همچنین 

 افتهیمکتوب جهت کاربرد  نیقوان ایعدم وجود بخش نامه 

ی مال یها تیعدم حماو عالوه بر آن  نیدر بال قیتحق یها

شد. شابه نیز  بوده با صلی ترین در مطالعه ای م دلیل عدم ا

سی  شکیپزاجرای  ستر شواهد به ترتیب عدم د مبتنی بر 
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ینترن  ت و من  ابع اطالع  اتی، کمبود وق  ت، کمبود ا ب  ه

ذکر ش ده های تحقیقاتی  پش تیبانی مالی و کمبود مهارت

کاران ) بود عه ای  .(2015داودی و هم طال همچنین در م

دیگر به عدم آگاهی و عدم توانایی برخی از دس   تیاران در 

به عنوان  (2014بایکادی ) عاتیهای اطالاس  تفاده از پایگاه

دلیلی برای عدم استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد اشاره 

   شده بود.

ندازه نمونه  عه ا از مهمترین محدودیت های این مطال

شرایط ناشی از شروی پاندمی بیماری کرونا، امکان  بود که 

شکی  شگاه علوم پز صی دان ص ستیاران تخ شرکت تمام د

به اهواز را در ا عه فراهم ننمود و محققین مجبور  طال ین م

 جمع آوری اطالعات از نمونه های در دسترس شدند.
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