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  مقدمه 

كمك به  يبرا ينيبال قاتيي تحقها افتهياستفاده از  و يابيارز ،يبررس كيستماتيروند س) EBM(بر شواهد  يمبتن يپزشك
به منظور به روز ماندن اطالعات پزشكان و با  .)1(ها است و تشخيص و درمان بيماري مارانيارائه خدمات مطلوب به ب

امروزه با  .)2(و مرور كند يمقاله را بررس 17پزشك روزانه حدود  كيالزم است  يمقاالت پزشك اديتوجه به تعداد ز
بر  يمبتن يدر آنها، استفاده از پزشك يبه روزماندن اطالعات پزشك يها از روش يكيتوجه به مشغله زياد پزشكان، 

بيماران  حاتجيبر اساس پزشكي مبتني بر شواهد، پزشكان بهترين شواهد موجود را با تجربه باليني و تر .شواهد است
مرور روزانه تعداد زيادي از مجالت جهت يافتن عناوين جالب، مطالعاتشان را به سمت  يكنند و به جا مي ادغام

 يبر شواهد خواندن و ارزيابي متون علم يمبتن يپزشك. كنند مي يده موضوعات مرتبط با مشكالت خاص بيماران جهت
بدون . كند مي تبديل گسترش اطالعات پايه و اطالعات پزشك همزمان با رانبيماگرايانه جهت استفاده  واقع يرا، به فرآيند

كه اغلب  گيري خواهدشد در مورد بيماران بر اساس اطالعات قديمي تصميم ،بر شواهد يمبتن ياستفاده از پزشك
  .)3(اي با بيمارو سردرگمي او را به همراه خواهد داشت برخوردهاي سليقه

تا  ،آگاهي پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج از پزشكي مبتني بر شواهد است يرسهدف از اين مطالعه بر
  .اقدامات الزم انجام گردد نهيزم نيدر ا در جهت رفع نقاط ضعف آنها ،يآگاه زانيم ييبا شناسا

 70( ياسوج يعلوم پزشكهاي دانشگاه  كليه پزشكان شاغل در بيمارستان ،يمقطع يفيمطالعه توص كيراستا، در  نيهم در
ساخته كه پس از  محققاي  از پرسشنامه ها جهت گردآوري داده. وارد مطالعه شدند يبه روش سرشمار 89در سال )نفر

بخش اول . به دست آمده بود، استفاده شد /.850ضريب آلفاي كرونباخ  سبهپايايي آن با محا انجام يك مطالعه اوليه
. بود يليالتحص جنس، رشته تحصيلي، سن و سال فارغ :اطالعات دموگرافيك نظير نهيزمپرسشنامه مربوط به سؤاالتي در 

را با اعداد يك تا  ها شد كه منابع اطالعاتي خود و مشكالت دسترسي به آن  دهندگان درخواست در قسمت دوم از پاسخ
هاي  كي مبتني بر شواهد دردرمانمندي خود را از شواهد به دست آمده و نقش پزش بندي نمايند وميزان رضايت سه رتبه

  .روزمره بيمار اعالم نمايند
، 3= ، متوسط4=، قوي5=بسيار قوي نهيگز يبود كه برا يبه شكلاي  درجه5مقياس ليكرت  ،دهي اين قسمت شيوه نمره

در قسمت سوم پرسشنامه سؤاالتي در خصوص ميزان دسترسي به . در نظر گرفته شد 1=و بسيارضعيف2= ضعيف 
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  انوشه روحاني و همكاران زشكانپاهد دربر شو يمبتن يو استفاده از پزشكيآگاه
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ميزان آشنايي با كتابخانه ديجيتال  جستجو، يهاي تخصص جستجو با موتورهاي جستجو و يا استفاده از روش ،اينترنت
و پزشكي مبتني بر شواهد يا گذراندن دوره در خصوص آن و آشنايي با منابعي نظير كوكران و آشنايي با مفاهيمي نظير 

. استفاده گرديد بلي و خير كنندگان از پاسخ نظرات شركت يسبه منظور برر. خطر، فاصله اطمينان، نسبت شانس بود
د تجزيه آمار توصيفي مور باافزار اكسل وارد و  نرم در ها داده آوري، بين پزشكان توزيع شد پس از جمع ها امهپرسشن

  .وتحليل قرار گرفت
 ليپرسشنامه تكم 70شد و  ليتكم ها پرسشنامه هيشد، كل يم به صورت رودر رو پاسخ داده ها آنجايي كه پرسشنامه از

  .قرار گرفت يعلمي مورد بررس تأغير هي علمي و تأمتخصص اعم از اعضاي هي توسط پزشكان عمومي و ،شده
 54( درصد 77 ،نترنتيبه ا يدسترس از نطر نحوه. بودندمابقي زن مرد و پاسخ دهندگان ) چهل ودو نفر (شصت درصد 

. هم در بيمارستان به اينترنت دسترسي داشتند منزل و هم در) نفر 16(درصد  37 در منزل و يافراد مورد بررس از) نفر
 قيدسترسي به اطالعات از طر يبرا ياهميت متوسط )نفر 13( درصد 18 و يياهميت باال ها مونهاز ن) نفر 57( درصد 82
پس از . عنوان اولين مرجع كسب اطالعات بودموارد، به ) نفر 60(درصد 85در مرجع چاپي يها كتاب. قايل بودند نترنتيا

) نفر 18(درصد  26در كتابخانه  ودمجالت موج و )نفر 32(درصد  46به عنوان دومين منبع  مجالت و كتب الكترونيك آن
 ييافراد با كتابخانه ملي ديجيتال آشنا)نفر25( درصد 35تنها  انيم نيدر ا. به عنوان كمترين منبع مورد استفاده تلقي شد

بوده و  )نفر 40(درصد   57 ،دسترسي به مقاالت علمي از طريق گوگل ،بيشترين مورد استفاده از اينترنت .داشتند
روش خاصي را براي جستجو و  )نفر 68(درصد  98. دارا بود را) نفر 26(درصد  37مقام بعدي  دسترسي به اخبار
 آن و از منابع با پزشكي مبتني بر شواهد نداشتند ييآشنااز پزشكان  )نفر 60(درصد  85. شناختند ارزيابي شواهد نمي

 8كردند و تنها  مي استفادهاز اينترنت براي تشخيص و درمان بيماران  افراد) نفر28(درصد  40اما  اطالع بودند، نيز بي
شنايي آ ماريآهيم كنندگان با مفا شركت از )نفر18(درصد  26 .معتقد بودند كه اين استفاده مفيد بوده است) نفر 6(درصد 
  .داشتند

به عنوان نمونه، در تحقيقي در عربستان  .حاصل شد يگوناگون جيآن با مطالعه حاضر، نتا سهيمرور متون و مقا در
در مورد  ،هاي بهداشتي اوليه را بر عهده داشتند مراقبت تيلؤوكه مس ياز پزشكان درصد 40سعودي مشخص شد كه

در حالي است كه تاكنون تنها يك كارگاه در اين  نيو ا) 4(بودند دهيآموزش د شواهدپزشكي مبتني بر  رامونيپ مطالبي
 يآموزش يها كالس يبه برگزار شنهاديراستا پ نيدر ا نيبنابرا ،ياسوج برگزار شده است يزمينه در دانشگاه علوم پزشك

مطالعه زارع در  جينتا. شود يبر شواهد م يمبتن يبا پزشك يعلم أتيپزشكان و اعضاء ه ييآشنا نهيدر زم يشتريب
پردازند و به علت  به جستجو مي يكيالكترون يها گاهيپزشكان به طور آزاد در پا شترينشان داد كه ب زيدانشگاه تبر

ي مطالعات ها اين نتيجه، با يافته .)2(كنند استفاده مي ياز منابع چاپ شتريهاي مرجع، ب سان و راحت به كتابآدسترسي 
  .)4و3(دارد نيواهمخ زين گريد
 طول ياديمرجع مدت زمان ز يها تا ورود آن به كتاب يدر پزشك دياطالعات جد شيدايكه از زمان پ نيتوجه به ا با

سال بعد از اثبات كارآيي آن وارد منابع  10ممكن است به طور متوسط  يماريب كيثر ؤدرمان م جهيكشد و در نت مي
روزآمد و مناسبي براي يافتن شواهد در تصميم گيري باليني  نابعتوانند م ينم ييها به تنها كتاب نيبنابر ا ،شود يچاپ

مطالب  يخاص جستجو يها روش كننده در مطالعه با از پزشكان شركت ينييتنها درصد پا يدر مطالعه كنون )1(باشند
نسون تنها ها  مطالعه  جيتان بربنا. )5(دارد ينسون و همكاران همخوانها  مطالعه جيآن بانتا جيدارند، كه نتا ييآشنا

 شنهاديكنند و در آن مطالعه پ استفاده مي يهاي خاص جهت يافتن شواهد معتبر پزشك از پزشكان از روش درصد9/1
  .ندينما افتيالزم را در يها آموزش نهيزم نيشده است كه پزشكان در ا

از  اسوجي يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيه يو استفاده پزشكان و اعضا يآگاه زانيبودن م نييپا انگريب مطالعه جينتا
 توان يبر شواهد م يمبتن يپزشك پزشكان با ييشناآكه پس از  نيبا توجه به ا نيبر شواهد است و همچن يمبتن يپزشك
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شود با  مي شنهاديپ نمود، لذا بيي مبتني بر شواهد ترغها راهنماي مراقبت باليني و پروتكل نيدورا به ت ينيبال يها گروه
بر شواهد اقدام  يمبتن يپزشكان به استفاده از پزشك بيو ترغ يآگاه شينسبت به افزا يموزشآ يها كارگاه يبرگزار
  .نمود
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