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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و     (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

 دهندگان خدمات مراقبتي و ...) گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ن ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميمذينفعا

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

  دانش تكميل نمايند.

  

  الف: مشخصات طرح:

روش  نيموثرتر نييدندانپزشكي مبتني بر شواهد در دندانپزشكان و تع  KAP تيبررسي وضع :عنوان كامل طرح

  آن در ايران يآموزش

  زاده صابونچي ديدكتر شبنم سطرح:  يمجر

  

 از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح(؟ هستند ين طرح شما چه كسانمخاطبا :ب

  )نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده  يگفته م ي(گروه مخاطب به فرد يا گروهدهيد.

  

  رندگانيگ ميو تصم استگزارانيس   

  يكنندگان خدمات بهداشت ارائه

  

 ،يعلم أتيه ياعضا نيبر شواهد در ب يمبتن يدندانپزشك كرديرو تيحاصل از طرح نشان دهنده وضع جينتا

امكان را  نيدر رأس ا رندگانيگ ميو تصم استگزارانياست كه به س يو دندانپزشكان عموم يتخصص ارانيتدس

 يكل ديد رندگانيخدمات سالمت دهان ارائه شده به خدمت گ تيفيدهد كه بتوانند به دنبال آن راجع به ك يم

شدن آن با توجه به  نهينهاد يبرابر شواهد  يمبتن يدندانپزشك كرديرو تيبا توجه به اهم نيكنند. همچن دايپ

 يآگاه يدر فاز مداخله آموزش ني. همچنندينما يريگ ميو تصم يزيو نگرش افراد مورد مطالعه برنامه ر يآگاه

 يبرا زين يآموزش يبرنامه ها يو روش مؤثر برگزار ابدي يارتقاء م يو نگرش ارائه كنندگان خدمات بهداشت

  گردد. يم نييتع يآموزش زانيكاربرد توسط برنامه ر

  

  )به همراه كليد واژگان كلمه 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر  :ج

   

 نيانگيدادند. م ليشده را تحو ليتكم يپرسشنامه ها يدندانپزشك عموم 421و  ارينفر دست 370 ،يعلم أتيعضو ه 377در كل 

(انحراف 89/28)، 64/7=اري(انحراف مع 09/39برابر بود با  بيترتبه  يو دندانپزشكان عموم ارانيدست ،يعلم أتيه ياعضا يسن
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 ي% اعضا22 نيبر شواهد در ب يمبتن يدندانپزشك كرديبا رو يقبل يي). سابقه آشنا79/9=اري(انحراف مع 62/37) و 75/3=اريمع

 يروه مورد مطالعه از نظر آمارسه گ نيكه تفاوتها در ب ديمشاهده گرد ي% دندانپزشكان عموم9و  اراني% دست 4/14 ،يعلم أتيه

عبارت بود از  بيبه ترت 36تا  6در دامنه  يعموم كانو دندانپزش ارانيدست د،ينمرات اسات نيانگي). مP>0001/0معنادار بود (

و  يعلم أتيه يحال اعضا ني.  اما در عدنديرس يم نپايي نظر به كه 37/11 ± 93/4 و 36/12 ± 2/4 ، 32/15 ± 68/4

 نيدر ب يعبر شواهد داشتند اما نمرات دانش واق يمبتن يدندانپزشك كردينسبت به اصول رو ييباال يسبتا دانش واقعن ارانيدست

  ).   P>0001/0معنادار بود ( يگروه ها از نظر آمار نيبود كه تفاوت ب نيينسبتا پا يدندانپزشكان عموم

 اراندستي ،  67/2 ± 7/2 يعلم أتيه ياعضا نياستفاده را در ب زانيم نيتر نييمنابع شواهد رده باال كتابخانه كوكران پا نيب در

 ني). اما در بP > 05/0دار نبود ( يسه گروه معن نبي تفاوت كه است داشته 3 ± 64/2  عمومي دندانپزشكان و   63/2 ± 74/2

 اراندستي ،62/7 ± 87/1    يعلم أتيه يهر سه گروه اعضا نياستفاده را در ب نيشتريجامع ب يهاكتاب نييمنابع شواهد رده پا

)     و χ 2(2=   41/203دار بود  يمعن نهايانگيم نبي تفاوت كه داشتند 3 ± 64/2  عمومي دندانپزشكان و  55/7 ± 01/2

0001/0  =P.  

 يبه شركت در كارگاه ها ليبر شواهد و تما يمبتن يدندانپزشك كردينگرش نسبت به رو طهيوجود هر سه گروه در ح نيا با

بر  يمبتن يدندانپزشك كردياصول رو ينگرش با دانش واقع نيب يروابط معنادار آمار نيداشتند. عالوه بر ا يينمرات باال يآموزش

بر شواهد در هر سه  يمبتن يدندانپزشك كرديبا رو يقبل ييبه شركت در كارگاه و آشنا ليتما ه،نقادان يابيارز يشواهد، دانش ادراك

 افتيدر گروه در يعلم أتيه يارتقاء نمرات دانش و نگرش اعضا انگريب يمداخله آموزش جي. نتادياهده گردگروه مورد مطالعه مش

  كننده مداخله بود.

 يمبتن يدندانپزشك كرديرو يآموزش يها يارائه گواه ،يدندانپزشك يآموزش يدوره ها يو اجرا يطراح جيبا توجه به نتا نيبنابرا

آسان و راحت به منابع شواهد رده  يو دسترس يعلم أتيه يارتقاء رتبه اعضا يان جهت احتساب برادادن به آن ازيبر شواهد و امت

 بر شواهد مؤثر واقع شود. يمبتن يكرد دندانپزشكيرو يتواند در اجرا يباال م

  

  رانيدانشكده، ا ،يدندانپزشكان عموم اران،يدست ،يعلم أتيه يبر شواهد، اعضا يمبتن ي: دندانپزشكواژه ديكل

  

د: برنامه شما براي كاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم 

  گردد) 
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از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است  هر طرح مي تواند از  �

 ايد.چندين روش براي ترجمان دانش استفاده نم

  

 

    سه-تهيه خالصه يك �

  تشكيل جلسه با ذينفعان �

    چاپ مقاله �

  

  

 انيدهندگان دانشجو ميتعل ،يارائه دهندگان خدمات دندانپزشك يآگاه يمطالعه را برا جينتا يدر مقاالت علم

نفعان كه هم  يتوان با ذ يم جينتا يريبكارگ يبرا نيتوان چاپ نمود. همچن يم استگزارانيو س يدندانپزشك

 كرديراجع به رو يعلم ينارهايا سميجلسه داد  ليشود تشك يرا شامل م استگزارانيو هم س رندگانيگ خدمت

و  يتخصص ارانيدست ،يعلم أتيه يآن در سه گروه مورد مطالعه اعضا تيبر شواهد و وضع يمبتن يدندانپزشك

  برگزار نمود يدندانپزشكان عموم

  

  

  

  

  

  

  


