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1.The level of awareness of Qazvin dentists re-
garding legal knowledge is low.

2.It is necessary to review the way of teaching 
professional and legal knowledge in dentistry.
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Introduction:  The root of many legal problems faced by dentists is the lack of 
familiarity with professional laws, which has sometimes led to legal cases. For 
this reason, this study was conducted with the aim of measuring the level of 
awareness of Qazvin dentists about the legal knowledge related to their field. 
Methods: Using a 24-question questionnaire created by the researcher, 
which was standardized with the opinion of experts, and by obtaining 
information from the medical system organization, all dental centers and 
offices were referred to both in person and electronically. The information 
of 181 dentists was recorded and the data was analyzed by SPSS software 
version 24.
Results: The average age of dentists was 33±4 and the average working 
experience of dentists was 5.5±2 years. The average score of the dentists 
from medical laws was 10.5, the average knowledge score was 11.5, and the 
performance score was 9.5 out of the maximum score of 20. The scientific 
degree of dentists had a significant relationship with the level of knowledge 
(P=0.01). The age of the dentist was not related to the level of awareness 
(P=0.08). The gender of dentists had no significant relationship with the 
average scores obtained by them (P=0.07). The working experience of a 
general dentist had a significant relationship with the level of knowledge, 
and dentists with more experience obtained a higher score (P=0.04).
Conclusion: Qazvin dentists’ awareness of legal knowledge is lower than 
the average score, therefore, considering the high importance of this issue, it 
seems necessary to hold appropriate retraining courses and also to revise the 
courses related to this subject in the general dental course.
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ارزیابی عملکرد و آگاهی دندانپزشکان شهر قزوین نسبت به مشکالت حقوقی 
شغل دندانپزشکی
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ویژه نکات 
1- سطح آگاهی دندانپزشکان شهر قزوین از دانش حقوقی پایین است.

2- ضرورت دارد نس��بت به بازنگری در شیوه اموزش دانش حرفه ای  
و حقوقی در رشته دندانپزشکی اقدام شود.

مقدمه: ریشه بسیاری از معضالت حقوقی که دندانپزشکان با آن روبه رو می شوند در ناآشنایی با قوانین 
حرفه ای اس��ت که این ناآش��نایی، گاه به ایجاد پرونده های حقوقی نیز منجر شده است. به همین دلیل، 
این مطالعه به قصد س��نجش میزان آگاهی دندانپزش��کان ش��هر قزوین از دانش حقوقی مرتبط با رشته 

خود صورت پذیرفت.
روش بررس�ی: با استفاده از پرسش نامه 24 سؤالِی محقق ساخته که با نظر خبرگان استانداردسازی 
شده بود و با کسب اطالعات از سازمان نظام پزشکی، به کلیه مراکز و مطب های دندانپزشکی به دو صورت 
حضوری و الکترونیک مراجعه ش��د. اطالعات 181 دندانپزشک ثبت و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 

24 تحلیل شد.
یافته ها: میانگین س��ن دندانپزشکان 4±33 و میانگین سابقه کاری دندانپزشکان 2±5/5 سال بود. 
میانگین نمره کل دندانپزشکان از قوانین حقوق پزشکی 10/5، میانگین نمره آگاهی 11/5 و نمره عملکرد 
 .)P=0/01( 9/5 از حداکثر نمره 20 بود. درجه علمی دندانپزشکان با میزان آگاهی ارتباطی معنادار داشت
سن دندانپزشک با میزان آگاهی ارتباطی نداشت )P=0/08(. جنسیت دندانپزشکان با میانگین نمرات کسب 
شده توسط آنها ارتباط معناداری نداشت )P=0/07(. سابقه کاری دندانپزشک عمومی ارتباط معناداری با 

.)P=0/04( میزان آگاهی داشت و دندانپزشکان باسابقه تر نمره باالتری کسب کردند
نتیجه گیری: میزان آگاهی دندانپزشکان قزوین از دانش حقوقی پایین تر از نمره متوسط است، بنابراین 
باتوجه به اهمیت باالی این مسئله، برگزاری دوره های بازآموزی مناسب و نیز بازنگری دروس مرتبط با 

این مطلب در دوره عمومی دندانپزشکی ضروری به نظر می رسد.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
دندانپزشكي مانند بسياري از مش��اغل ديگر در پاسخ به نيازهاي در 
حال تغییر و اجتناب ناپذیر جامعه دائما در حال به روزرسانی خود است. 
اين تغييرات بر انتظاراتی كه از يك دندانپزشك در جامعه می رود، تاثير 
دارد و الزمه موفقيت در حرفه دندانپزشكي انطباق با اين تغييرات است. 
امروزه براي دس��تیابی به این اهداف و همچنين ارائه خدمات متناس��ب 
برای جامعه ه��دف كه به نوعي وظيفه اصلي دندانپزشك به عنوان يك 

نیروی ارائه دهنده خدمت تلقی می ش��ود، نیاز ب��ه دانش و مهارت های 
بالینی، غیربالینی و همچنین مهارت های درون رش��ته ای و مهارت های 

ارتباطی حس می شود]1[. 
دندانپزش��کی رشته ای است که عالوه بر مهارت های بالینی نیازمند 
آگاهی در زمینه علوم رفتاری و دانش حقوقی مربوط به آن نیز هس��ت 
و یک دندانپزش��ک زمانی می تواند به شکل حرفه ای تر رفتار کند که از 
حداقل دانش حقوقی و مس��ائل پایه و اساس��ی حقوقی مرتبط با رشته 
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ارزیابی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر قزوین

خ��ود برخوردار باش��د تا بتواند به  وس��یله این آگاهی از مش��کالت 
احتمالی پیش��گیری کن��د]2[. پیشرفت علم و تکنولوژي در جامعه 
موجب گسترش دانش درکلیه شاخه های پزشکی شده و در بسیاري 
از رشتهها عالوه بر تخصص، زمینههاي فوق تخصص��ی و حت��ی 
باالتر نیز فراهم ش��ده و امکان اقدامات درمانی مؤثرتري به نس��بت 
گذش��ته ایجاد ش��ده است. از سوي دیگر باوجود این تحول سریع و 
ظهور تکنولوژی های هوشمند، مراجعان و دریافت کنندگان خدمات 
درمانی همچنان پزشکان و دندانپزشکان را ضامن سالمت جسمی و 

روحی خود میدانند]3[.
افزایش تربیت کادر دندانپزش��کی در س��ال های اخیر منجر به 
تورم نیروی انس��انی در کادر دندانپزشکی کش��ور و به هم خوردن 
نسبت تعادل دندانپزشک به جمعیت در برخی از شهرها، به خصوص 
شهرهای بزرگ شده اس��ت. به طوری که بعضی از فارغ التحصیالن 
دندانپزش��کی عمومی برای کسب درآمد بیشتر به انجام درمان های 
تخصصی بدون تبحر کافی می پردازند و بعضی از دندانپزشکان دیگر 
نیز )عمومی یا متخصص( درمان های معمول را با بی احتیاطی و عجله 
انجام می دهند که احتمال بروز خطا را افزایش داده است. بررسی های 
موجود نشان می دهد که در سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکالت 
حرفه ای دندانپزشکان، نارضایتی و شکایت بیماران به مراجع قضایی 
اس��ت و تعداد پرونده های شکایت از دندانپزشکان درخصوص انجام 

خدمات درمانی رو به افزایش است]4[.
در حرف��ه طباب��ت همانند تمام حرف دیگ��ر احتمال بروز خطا 
وجود دارد. همین مس��ئله باعث ش��ده که مقوله هایی تحت عنوان 
شکایت از کادر پزشکی ایجاد شود. شکایت از دندانپزشکان از چند 
نظر حائز اهمیت اس��ت. این امر س��بب اتالف انرژي، وقت و هزینه 
فراوانی در این گروه می ش��ود که باتوجه به ش��رایط حرفه ای دشوار 
و پرمسئولیت دندانپزشکان و همچنین وقت گیر بودن این شکایات، 
وقوع آنها یک مش��کل بس��یار جدي تلقی شده و از سوي دیگر این 
شکایات منشأ اس��ترس قابل توجهی براي پزشکان و دندانپزشکان 
و کادر درمان اس��ت]5[. به دلیل پیشرفتهاي علمی در زمینههاي 
مختلف پزشکی، استفاده از ابزارهاي مختلف در تشخیص و درمان 
و پیشگیري الزم است. همچنین باید توجه داشت که آگاهی جامعه 
نیز افزایش یافته و آش��نایی مردم به حقوق فردي و اجتماعی خود 
بیشتر از قبل ش��ده و فش��ار رس��انه ها نیز در این می��ان، گاه باعث 
ایجاد حساسیت هایی شده که در نهایت مجموع این عوامل، احتمال 

شکایات دندانپزشکی را افزایش میدهد]6[.
با بررس��ی مطالعات منتشر ش��ده می بینیم که دندانپزشکی در 
صدر جدول شکایات مردمی از کادر درمان قرار گرفته که این مسئله 

دالیل گوناگونی دارد. مهم ترین دلیل آن را می توان ماهیت دش��وار 
و حساس حرفه دندانپزشکی و ظرافت باالی آن و نیز تعداد دفعات 
باالی مراجعه بیماران دانست]7[. از سوی دیگر شغل دندانپزشکی 
به دلیل اینکه یک مداخله درمانی محس��وب می شود، معموال تحت 
نظارت س��ازمان های متفاوت اس��ت و این مسئله باعث می شود که 
رعایت نش��دن برخی اصول س��اده نیز گاه منجر به بروز مشکالتی 
ناخواس��ته شود]7[. باید توجه داش��ت که کمبود دانش حقوقی در 
رش��ته دندانپزش��کی مانعی در برابر ارائه مؤثر خدم��ات این حرفه 
اس��ت؛ به صورتی که ممکن است دندانپزشک زمان، انرژی و هزینه 
زیادی را بابت حل برخی مش��کالت صرف کند که درصورت داشتن 

آگاهی های پایه می توانست از بروز آنها جلوگیری کند]9[.
بسیاري از شکایات علیه دندانپزش��کان منجر به اقدامات متعدد 
از قبیل تعقیب جزایی و حقوقی و گاه محکومیت آنها ش��ده اس��ت. 
شکایات دندانپزشکی نشان دهنده آن است که باوجود پیشرفتهاي 
فزاینده علمی در تشخیص و طرح درمان بیماريهاي دهان و دندان، 
خطاهاي دندانپزشکی، چ��ه از نظر بالینی و چه از لحاظ ارتباطی و 
تکنولوژی، قابل رخ دادن است اما با ارتقای آگاهی  و شناخت قوانین 
و رعای��ت پروتکل ها می توان وقوع آنها را بس��یار محدود کرد]10[. 
تع��داد ادعاهای مربوط به قصور دندانپزش��کی در برخی کش��ورها 
افزایش یافت��ه، با این حال هنگامی که رونده��ای بین المللی مورد 
بررس��ی قرار می گیرد، در برخی کش��ورهای دیگر این آمار کاهش 
یافته اس��ت که یک��ی از دالیل آن می توان��د افزایش دانش حقوقی 

دندانپزشکان از حرفه خویش در نظر گرفته شود]11[.
نکت��ه جالب توجه در این میان این اس��ت ک��ه باوجود اهمیت 
بسیار باالی برخورداری از اطالعات حقوقی الزم در رشته تخصصی 
كه  افرادي  ساير  و  دندانپزشكان  پزشكان،  از  زيادي  تعداد  خ��ود، 
در امر درمان دخالت دارند، از مسائل قانوني مربوط به اين رشته 
بی اطالع بوده يا دارای اطالعات ناقص و حتی در برخی موارد اشتباه 
هستند]12[. از سوی دیگر دندانپزشکی در عصر مدرن به شدت در 
الگوی کاری خود دچار تغییر شده است. درمان های زیبایی افزایش 
چش��مگیری دارند، تکنولوژی های جدید در دندانپزشکی بیشتر از 
قبل گس��ترش یافته و اس��تفاده از ایمپلنت های دندانی بسیار رایج 
شده که نش��ان دهنده این مطلب اس��ت که دانش حقوقی نیز باید 

متناسب با آن به طور مداوم به روزرسانی شود]13[.
در دوره تحصیل در دانش��کده های دندانپزشکی ایران دو واحد 
درس��ی اخالق پزشکی و دندانپزش��کی قانونی به منظور آشنايي با 
حقوق بیمار و پزش��ک و آش��نایی با قوانین طراحی شده که به نظر 
می رس��د در مقایسه با حجم باالی کاری و گس��تردگی حرفه ای و 
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نیز روند رو به فزونی ش��کایات، ناچیز به نظر می رس��د. برنامه های 
بازآموزی نیز در وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی در این 
خصوص وجود دارد که باید در مطالعه جداگانه ای به میزان کارآیی 
و تأثیر آنها در تغییر میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان پرداخت. 
این مطالعه به منظور ارزیابی سطح آگاهی دندانپزشکان شهر قزوین 
از قوانین حقوقی مربوط به ش��غل خود، طراحی ش��د تا با شناخت 
سطح آگاهی، بتواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آتی درخصوص 
ارتقای سطح دانش و مهارت دندانپزشکان در زمینه مسائل حقوقی 

رشته خود مورد استفاده قرار گیرد.

روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی در س��طح 
ش��هر قزوین در س��ال 1400 انجام پذیرف��ت. جامعه هدف مطالعه 
دندانپزش��کانی بودند که حداقل در 5 س��ال اخیر در ش��هر قزوین 
به شغل دندانپزشکی مش��غول و فعالیت آنها نیز کاماًل در محدوده 
این ش��هر تعریف ش��ده بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل کلیه 
دندانپزش��کان دارای پروان��ه طباب��ت یا مجوز کار بود که در س��ال 
1400 در شهر قزوین مشغول به کار بودند و معیار های خروج شامل 
دندانپزش��کانی بود که دارای مدرک دکت��رای تخصصی یا عمومی 
بودند اما به شغل دندانپزشکی نمی پرداختند، دندانپزشکانی که خود 
عضو س��ازمان پزشکی قانونی یا سایر سازمان های حقوقی و مرتبط 
با مس��ائل قضایی بودند و ممکن بود به طور طبیعی دانش حقوقی 
باالیی کس��ب کرده باش��ند و یا دارای مدرک در رش��ته حقوق و یا 
اخالق پزشکی بودند، تعیین شد و همچنین برای جلوگیری از خطا 
یا س��وگیری، دندانپزش��کانی که در خارج از کشور تحصیل کرده و 
دروس مربوط به دانش حقوقی را نگذرانده بودند هم به مطالعه وارد 
نشدند. همچنین بی میلی به تکمیل پرسش نامه و نیر مخدوش بودن 
نس��خه کاغذی و یا اینترنتی به عنوان معی��ار خروج در نظر گرفته 
شد. مطالعه به صورت تمام شماری در نظر گرفته شد و نظرات تمام 

دندانپزشکان شهر جمع آوری شد.
قبل از ش��روع مطالعه برای سرش��ماری و کسب اطالعات الزم 
در خص��وص پراکندگی جغرافیایی دندانپزش��کان ش��هر قزوین به 
معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی شهرستان قزوین و سازمان 
نظام پزشکی این شهر مراجعه شد. براساس آخرین اطالعات کسب 
شده در هنگام شروع مطالعه، از میان 420 دندانپزشک دارای پروانه 
و یا مجوز کار، حدود 140 نفر به دالیل متعدد مشغول به کار نبودند 
و در نهایت بر طبق اطالعات کس��ب ش��ده از سازمان نظام پزشکی 
شهرستان، 280 دندانپزشک در قزوین دارای پروانه نظام پزشکی و 

یا مجوز کار فعال بودند.
جمع آوری داده ها به وس��یله پرس��ش نامه  بود. این پرسش نامه 
ب��ا نظر خبرگان )9 نفر متخصص دندانپزش��کی، یک نفر متخصص 
اخ��الق پزش��کی، یک نف��ر متخصص پزش��کی قانون��ی و یک نفر 
اپیدمیولوژیست( طراحی ش��د و روایی آن با نظر متخصصان انجام 
پذیرفت. پایایی پرس��ش نامه نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 85 

درصد محاسبه شد.
ای��ن پرس��ش نامه دارای دو بخش ب��ود. بخ��ش اول اطالعات 
دموگرافیک ش��امل س��ن، جنس، درجه علمی و س��ابقه کاری بود. 
بخش دوم دارای 24 س��ؤال ش��امل 10 سؤال س��طح آگاهی و 10 
س��ؤال سطح عملکرد شخص را مورد بررسی قرار می داد و در پایان 
با 4 س��ؤال نظر نهایی فرد درخصوص محتوا و برنامه های آموزشی 
مرتب��ط با دانش حقوق��ی دوران تحصیل در دانش��گاه و برنامه های 
بازآموزی مدون ویژه پزشکان )مرتبط با دانش حقوقی( پرسیده شد.

برای هر سؤال در قسمت سطح آگاهی و سطح عملکرد شخص 
دو نمره صفر و یک لحاظ شد. حداقل نمره اکتسابی صفر و باالترین 
نمره 20 در نظر گرفته ش��د. در صورت پاس��خ غلط، نمره آن سؤال 
معادل نمره صفر منظور و پاسخ صحیح یک نمره مثبت برای داوطلب 
در نظر گرفته می ش��د. س��ؤاالت هر بخش هم جداگانه با ضریب 2 
از 20 محاس��به شد. همچنین 4 سؤال پایانی درخصوص رضایت از 
آموزش در دانش��کده ها و برنامه ه��ای بازآموزی به صورت لیکرت 5 
گزینه ای از بس��یار کم، کم، متوس��ط، زیاد و بسیار زیاد طبقه بندی 
شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد آنالیز گرفت. 
آنالیز آماری با استفاده ازتوصیف داده ها، آزمون همبستگی و آزمون 
تی تست انجام گرفت. در پایان تکمیل پرسش نامه و به دلیل اهمیت 
باالی اطالعات حقوقی دندانپزشک، یک پمفلت حاوی تمام سؤاالت 

و پاسخ های صحیح پرسش نامه حقوقی تقدیم داوطلبان شد.

یافته ها
181 نفر از دندانپزش��کان شهر قزوین با میانگین سنی 33±4 
س��ال و میانگین سال هاي کاری 2±5/5 س��ال در مطالعه شرکت 
کردند. 109 نفر از شرکت کنندگان زن و 72 نفر مرد بودند. همچنین 
120 نفر از شرکت کنندگان درجه دکترای عمومی و 61 نفر دکترای 
تخصصی دندانپزشکی داش��تند که نتایج توصیفی به صورت کامل 
در جدول 1 ذکر ش��ده است. میانگین نمره کل کسب شده توسط 

شرکت کنندگان در مطالعه 2/15±10/5 بود.
جدول 2 میانگین نمرات کسب شده در آزمون بر اساس دو گروه 
جنسیتی زن و مرد را نشان می دهد. بر اساس نتایج مطالعه باوجود 

عمرانی و همکاران
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بیش��تر بودن میانگین نم��رات در گروه مردان و وج��ود تفاوت در 
.)P=0/071( میانگین دو گروه، این تفاوت از دید آماری معنادار نبود
جدول 3 نشان دهنده میانگین نمرات کسب شده بر اساس درجه 
علمی دندانپزش��کان عمومی و متخصص ش��رکت کننده در مطالعه 
اس��ت. نتایج جدول نش��ان می دهد که میانیگن نمره کسب شده از 
پرس��ش نامه توسط دندانپزشکان متخصص از دندانپزشکان عمومی 

.)P=0/001( باالتر است و این اختالف از دید آماری معنادار است
جدول 4 میانگین نمره کس��ب شده در آزمون و ارتباط آن را با 
س��ن و سابقه کاری دندانپزشکان نش��ان می دهد. نتایج این جدول 
بیان می کند که ضریب همبس��تگی س��ن دندانپزشکان عمومی و 
متخصص با نمره کسب شده در آزمون، مثبت اما ضعیف است. این 
ارتباط آماری معنادار نیس��ت و افزایش س��ن دندانپزشکان تأثیری 

روی افزای��ش آگاهی و عملکرد دانش حقوقی آنها ندارد. اما س��ابقه 
کاری دندانپزشکان عمومی )P=0/031( و متخصص )P=0/044( با 
نمره میانگین آگاهی و عملکرد دارای ضریب همبستگی نسبتاً قوی 

و مثبت بوده و این ارتباط آماری معنادار است.
جدول 5 نش��ان می دهد که بیش��تر دندانپزش��کان از محتوای 
آموزشی دروس مرتبط با دانش حقوقی و نیز میزان آموزش دروس 
مرتبط با برنامه های بازآم��وزی رضایت ندارند )166 نفر از محتوا و 
می��زان دروس و 121 نفر از محتوا و میزان برنامه های بازآموزی در 
حد بسیار کم راضی بوده اند(. همچنین تعداد افرادی که از برنامه های 
مدون آموزشی استفاده کرده اند نیز کم است )115 نفر کم و 9 نفر 
بس��یار کم(. بیشترین فراوانی مشاهده ش��ده در زمینه مطالعه آزاد 

درخصوص مطالعه مسائل حقوقی به شکل کم اعالم شده است.

▼جدول1. اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان مطالعه

متخصصعمومیزنمردکلواحد

1817210912061نفرداوطلبان

5/5±211±2/15±3/36±56±5/2سالمیانگین سابقه

6/5±4/539±531±333±434±33سالمیانگین سن

میانگین نمره 
3/05±1/1414/88±1/787/62±2/859/45±2/1511/31±10/5نمره 0 تا 20کل

میانگین نمره 
2/79±1/2613/86±1/817/99±2/139/86±2/1111/81±11/5نمره 0 تا 20آگاهی

میانگین نمره 
3/03±1/1212/26±1/197/041±1/819/31±1/2610/31±9/5نمره 0 تا 20عملکرد

▼ج�دول2. آزمون تی تس�ت ب�رای تعیی�ن رابطه جنس�یت و میانگی�ن نمره 
دندانپزشکان عمومی

معنا داریانحراف معیارمیانگینتعدادنمرهمتغیر

جنسیت
7211/312/85نمره مرد

0/071
1099/451/78نمره زن

▼جدول3. آزمون تی تس�ت برای تعیی�ن ارتباط آماری درجه علمی و میانگین 
نمره دندانپزشکان متخصص و عمومی

معنا داریانحراف معیارمیانگیننمرهمتغیر

درجه علمی
7/621/14نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی

0/001
14/883/05نمره آگاهی دندانپزشکان متخصص

ارزیابی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر قزوین

▼جدول4. آزمون همبستگی بین سن و سابقه کاری و میانگین نمره دندانپزشکان عمومی
سطح معناداریهمبستگی پیرسونانحراف معیارمیانگین سن)سال(انحراف معیارمیانگین نمرهتعداددرجه علمیمتغیر

سن
1207/621/14314/50/210/085عمومی

6114/883/05398/50/200/092متخصص

سابقه کاری
1207/621/145/520/560/031عمومی

6114/883/05115/50/450/044متخصص

▼جدول5. توصیف میزان رضایت شرکت کنندگان از برنامه های آموزشی مرتبط با دانش حقوقی

موضوع
بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
000010/5147/816692/7میزان آموزش دروس مرتبط با دانش حقوقی در دوره عمومی مناسب بوده است

0042105/54525/112167/5میزان آموزش دروس مرتبط با دانش حقوقی در دوره های بازآموزی مناسب بوده است

10/5955027/911564/295من از برنامه های بازآموزی مدون با موضوعات مرتبط با دانش حقوقی استفاده کرده ام

21116/43016/712770/9116/4مطالعه آزاد در خصوص مسائل حقوقی رشته خود دارم
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بحث
مطالع��ه حاضر به منظور ارزیاب��ی آگاهی و عملکرد حقوقی 
دندانپزشکان در شهر قزوین انجام شد. در این مطالعه که براساس 
یک پرس��ش نامه محقق ساخته و استاندارد شده انجام شد، 181 
نفر از دندانپزشکان شهر قزوین مشارکت داشتند. نتایج مطالعه 
نش��ان داد که سطح آگاهی و عملکرد حقوقی دندانپزشکان مرد 
از نظر میانگین باالتر از زنان اس��ت، اما این تفاوت از دید آماری 
معنادار نیس��ت. این مس��ئله می تواند بیش��تر بیانگر این مطلب 
باش��د که هر دو گروه جنسیتی دندانپزشکی یک دوره آموزشی 
یکسان را در دانشگاه طی کرده اند و نیز برنامه های بازآموزی برای 
آموزش دندانپزشکان و کارگاه های آموزشی مخصوص این حوزه 
از پزش��کی به صورت یکسان برای همه برگزار می شود. بنابراین 
دانش عمومی افراد می تواند یکسان فرض شود اما عمدتا مردان 
ساعات کاری بیش��تر و فعالیت حرفه ای باالتری از زنان دارند و 
می توان این گونه نتیجه گرفت که این امر روی آگاهی و عملکرد 

آنها تأثیر داشته است.
مقایس��ه نم��ره آگاهی و عملک��رد دندانپزش��کان عمومی و 
متخصص در مطالعه نشان داد که ميانگين نمره آگاهی و عملکرد 
دندانپزش��کان متخصص از میانگین نمره دندانپزشکان عمومی 
بیش��تر اس��ت. این تفاوت از لحاظ آماري معنادار اس��ت. توجیه 
این مطلب را به این ص��ورت می توان فرض کرد که متخصصان 
در دوره رزیدنتی دروس بیش��تری را در اخالق و حقوق پزشکی 
می گذرانند، به طور طبیعی با تعداد بیش��تری بیمار با ش��رایط 
ویژه در ارتباط هس��تند و نیز به طور خاص دسترس��ی بیشتری 
به مقاالت و منابع علم��ی دارند که در افزایش آگاهی حقوقی و 
حرفه ای آنها مؤثر است. ضمن اینکه پرداختن به حرفه تخصصی 
باعث تمرکز بیش��تر بر کار ش��ده و س��طح مهارت با این تمرکز 

افزایش می یابد.
بررس��ی آماري رابطه س��ن ش��رکت کنندگان در مطالعه و 
مقایس��ه نمره آگاه��ی و عملکرد آنها نش��ان می دهد که اگرچه 
با باال رفتن س��ن، مقداری به میانگین نمره افزوده می ش��ود، اما 
این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. برای تفس��یر این موضوع 
می توان این گونه فرض کرد که برخی دندانپزش��کان در س��نین 
باالتر وارد حرفه دندانپزشکي می شوند و همچنین برخی افراد در 
سال های کاری خود به دالیلی مانند بیماری، مشکالت خانوادگی، 
مهاجرت، ش��غل دوم و... به اموری خارج از دندانپزشکی مشغول 

هستند که طبيعتا باعث می شود از فضای حرفه ای دندانپزشکی 
دور باش��ند. از س��وی دیگر باتوجه به اینکه شرکت کنندگان در 
مطالع��ه از کمیت و کیفیت دوره های بازآم��وزی ناراضی بودند، 
می توان نتیج��ه گرفت که تأثیر آموزش و دوره های بازآموزی بر 

تمام شرکت کنندگان یکسان بوده است.
از ط��رف دیگر دندانپزش��کان جوان تر ب��ه دلیل اینکه مدت 
کمتری از فارغ  التحصیلی آنان می گ��ذرد، باوجود برخورداری از 
تجرب��ه کمتر، از لحاظ علمی و آموزش��ی به روزترند و از آنجایی 
که از نظر مس��ائل حقوقی براس��اس نکات ذکر شده در آخرین 
رفرنس های علمی هس��تند، طبيعتاً باعث افزایش آگاهی ش��ده 
است. اما موضوعی که شاید مهم ترین علت این مسئله باشد، این 
است که که عمدتاً افراد زمانی به آگاهی بیشتر و عملکرد حقوقی 
بهتر دست می یابند که خودشان یا یکی از همکاران نزدیک آنها 
با یک پرونده حقوقی مواجه ش��ود. این در حالی اس��ت که لزوما 
همه دندانپزشکان ممکن نیست در طول سال های کاری خود با 

پرونده های حقوقی روبه رو نشوند.
بررس��ی رابطه بین سابقه کاری دندانپزشکان عمومی و نمره 
آگاهی و عملکرد بیانگر این مطلب اس��ت که با افزایش س��ابقه 
کاری، میانگی��ن نمره آگاهی و عملکرد در میان دندانپزش��کان 
عموم��ی افزایش می یابد و این افزایش از دید آماری معنادار بود. 
در توجیه این مطلب می توان چنین فرض کرد که افزایش سابقه 
کاری ب��ه معنای معالجه و ویزیت تعداد بس��یار بیش��تری بیمار 
در یک دوره زمانی طوالنی تر اس��ت. ع��الوه بر آن احتمال وقوع 
معضالت حقوقی و یا ظهور مش��کالت کاری در زمان طوالنی تر 
از نظر عمر حرفه ای بس��یار بیشتر است که این مطلب منجر به 
مطالعه، تحقیق و رویارویی دندانپزشک با دانستنی های ضروری 
حقوقی می شود. میانگین نمره دندانپزشکان متخصص با سابقه 
کاری بیش��تر از میانگین نمره متخصصان با س��ابقه کمتر کاری 
اس��ت. البته این تف��اوت از دید آماری معنادار نب��ود و می توان 
چنین تفس��یر کرد که متخصصان عمدتاً دوره کاری و تحصیلی 
طوالنی تری دارند و متغیرهای دیگری مانند تخصصی کار کردن 
و یا مطالعه منابع بیشتر عالوه بر سابقه می تواند در میزان دانش 

آنها مؤثر باشد. 
نتایج این مطالعه نش��ان داد که تقریبا تمام دندانپزش��کان 
شهر قزوین از دوره های بازآموزی وزارت بهداشت رضایت ندارند. 
همچنین تقریب��اً تمام دندانپزش��کان از محت��وا و میزان کمی 

عمرانی و همکاران
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آموزش های حین تحصیل در این زمینه رضایت نداشتند. نتایج 
مطالعه بیرن��گ و همکاران که در آن به بررس��ی میزان آگاهی 
دندانپزش��کان عمومی و متخصص اصفهان نس��بت به قوانین و 
مقررات حرف��ه ای دندانپزش��کی پرداخته بودن��د، دارای برخی 
تفاوت ها و برخی شباهت ها با مطالعه حاضر است. هر دو مطالعه 
فقدان ارتباط معنادار آموزش با جنس و سن شرکت کنندگان را 
نشان دادند. اما دراین مطالعه درجه علمی و سابقه کاری برخالف 

مطالعه بیرنگ و همکاران دارای معنای آماری بود]6[.
همچنین مطالع��ه کولی پارا و همکاران در هندوس��تان در 
س��ال 2020 با نتایج مطالعه ما ش��باهت داشت. در این مطالعه 
ک��ه آنها بر روی 181 دندانپزش��ک انجام دادند، فقط حدود 45 
درصد از ش��رکت کنندگان توانس��ته بودند نم��ره حداقلی را در 
پرس��ش نامه کس��ب کنند و نتیجه کلی مطالع��ه ضعف آگاهی 

حقوقی دندانپزشکان هندی را نشان می دهد]14[.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه سنتیل کومار و همکاران 
نیز ش��باهت هایی را نشان می دهد. در این مطالعه که به منظور 
سنجش آگاهی دندانپزشکان بر روی 103 دندانپزشک انجام شد، 
26 درص��د از آنها نمره قبولی و تنها 2 درصد از آنها نمره خیلی 
خوب کس��ب کردند. همچنین دندانپزش��کان شرکت کننده در 
مطالعه اعتقاد داشتند برنامه های آموزشی و دوره های بازآموزی 
مرتبط با مس��ائل حقوقی باید بیشتر در دستور کار نظام آموزش 

پزشکی کشورشان قرار گیرد]15[.
یک��ی از محدودیت های مطالعه حاضر نب��ود امکان تفکیک 
دندانپزش��کان براساس دانش��گاه های محل تحصیل و نیز میزان 
اس��تفاده آنها از دوره های بازآموزی مرتبط با دانش حقوقی بود. 
می توان چنین فرض کرد که شاید در برخی دانشگاه ها نوع ارائه 
درس و مطالب آن ممکن است برای دانشجویان جذاب تر و قابل 
دسترس تر از باقی دانشگاه ها باشد و این جذابیت به درک بیشتر 
مطالب کمک کرده باش��د. برای رفع این محدودیت به این نکته 
توجه ش��د که متن درس��ی و کوریکولوم دانش��گاهی در سراسر 
کشور یکسان است و در آزمون پایان ترم، عمدتاً جزوات و کتب 

درسی یکسان هستند.

نتیجه گیری
براس��اس یافته ه��ای این مطالع��ه، نمره آگاه��ی و عملکرد 

دندانپزش��کان ش��هر قزوی��ن از موضوعات حقوقی رش��ته خود 
پایین تر از حد متوس��ط بود. دندانپزش��کان متخصص از دانش 
بیشتری برخوردار بودند و س��ابقه کاری با افزایش معنادار نمره 
آگاهی و عملکرد ارتباط داش��ت. جنسیت و سابقه کاری ارتباط 
معن��اداری آماری با نمره آگاهی و عملکرد را نش��ان نداد. میزان 
رضایت دندانپزش��کان از برنامه های بازآموزی وزارت بهداشت در 
حد بسیار کم ارزیابی شد. می توان نتیجه گرفت که دندانپزشکان 
از میزان و کمیت دروس مرتبط با دانش حقوقی در دوره عمومی 
دندانپزش��کی ناراضی هستند. این مطلب را می توان با نگاهی به 
کوریکول��وم ک��ه در آن تنها یک واحد درس��ی در این خصوص 
گنجانده شده، درک کرد. دندانپزشکان پس از فارغ التحصیلی و 
ش��روع به کار متوجه اهمیت دانش حقوقی و آش��نایی با قوانین 
رایج در دندانپزشکی می شوند. به نظر می رسد اصالحات اساسی 

در خصوص آموزش این دروس الزامی است.

تشکر و قدردانی: نویسندگان مقاله از کلیه دندانپزشکان و مراکز دندانپزشکی که 
با تکمیل پرسش نامه محققین را یاری کردند قدردانی می کنند.

تأییدیه اخالقی: مطالعه حاضر با کدIR.QUMS.REC.1400.332 از کمیته اخالق 
دانشگاه علوم پزشكي قزوین مورد تأیید قرار گرفت.

تعارض منافع: نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافع را اعالم نمی کنند.
سهم نویسندگان: رضا عمرانی: طراحی پرسش نامه؛ اجرای پژوهش، آنالیزآماری، 
ن��گارش مقال��ه )40درصد(؛ ندا حاجی حس��نی: طراحی پرس��ش نامه، همکاری در 
ن��گارش مقاله، هم��کاری در اجرای پژوه��ش )20 درص��د(؛ امیرمحمد کاظمی فر: 
طراح��ی پرس��ش نامه، مش��اوره در اج��رای ط��رح )10 درصد(؛ فاطمه س��فیدی: 
طراحی پرسش نامه، مش��اور در اجرای طرح )10 درصد(؛ سروش عظیمی: طراحی 
پرس��ش نامه، اجرای پژوهش، توزیع و تکمیل پرسش نامه، همکاری در نگارش متن 

مقاله )20 درصد(.
مناب�ع مالی: برای انتش��ار این مقاله هیچ گونه کمک مال��ی از هیچ نهادی دریافت 

نشده است.
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