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Background and Aims: The dentist's attire and appearance affects his/her relationships with the patients. It is also
essential to sync the professional attire in dentistry with the habits and Islamic culture of Islamic Republic of Iran, meet
the patients' desires, and pay attention to the infection-control-requirements as well.The objective of the present study
was to determine the patients' viewpoints about the professional appearance of the dentists at Tehran University of
Medical Sciences, Dental School in 1395-96.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 103 patients (54 females and 49 males) were studied.
(α=0.05 and standard variation=4.5). The questionnaire were included color photographies of a female dentist and a male
dentist dressed in different attires. The patients were asked to select the cleanest, and the most trustable, competent, and
experienced dentist according to the 4 different attires. The frequencies and percentages of the participants’ answers to
the questionaire were descriptively reported.
Results: All patients preferred dentists to use white coat during their treatment. For the male dentists, most patients
(45.6%) favored simple hair model. For the female dentists, most patients (35.9%) considered veil as the more acceptable
Hejaband, and 54.4% of them preferred light makeup.
Conclusion: All patients preferred their dentists to dress in the professional attire with a white coat. They believed that
wearing formal-professional-dressing by the dentists may show them look cleaner, and more trustable, more competent,
and experienced.
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بررسي الگوي پوشش حرفهاي ) (Professional Appearanceدندانپزشكان از ديدگاه مراجعين به...

دكتر مهران بهرامي و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :نحوه پوشش و ظاهر دندانپزشك بر رابطه او با بيماران مﺆثر است .همچنين همگام سازي قوانين پوشش حرفهاي در رشته دندانپزشكي با عرف
و فرهنگ اســﻼمي در جمهوري اســﻼمي ايران ،به گونهاي كه هم مطابق خواســت بيماران باشــد و هم به اصــول كنترل عﻔونت توجه گردد ،اهميت زيادي دارد.
تحقيق حا ضر با هدف تعيين الگوي پو شش حرفهاي دندانپز شكان از ديدگاه مراجعين به دان شكده دندانپز شكي دان شگاه علوم پز شكي تهران در سال تح صيلي
 ٩٦-١٣٩٥انجام شد.

روش برســي :در اين مطالعه توصــيﻔي -مقطعي  ١٠٣بيمار ) ٥٤زن و  ٤٩مرد( مورد مطالعه قرار گرفتند )با در نظر گرفتن  α=٠/٠٥و انحراف معيار نمره
حاصل از پرسشنامه برابر  .(٤/٥پرسشنامه تحقيق شامل عكسهاي رنگي از يك دندانپزشك مرد و يك دندانپزشك زن در پوششهاي مختلﻒ بود .از بيماران

درخوا ست گرديد بر ا ساس اين ت صاوير ،پاكيزهترين ،قابل اعتمادترين ،توانمندترين و باتجربهترين دندانپز شك را انتخاب كنند .فراواني و در صد پا سخهاي شركت
كنندگان به سﺆاﻻت پرسشنامه به صورت توصيﻔي گزارش گرديد.
يافتهها :در تحقيق حاضــر  %١٠٠بيماران مايل بودند دندانپزشــك به هنگام درمان آنها از روپوش ســﻔيد اســتﻔاده كند .درباره دندانپزشــكان آقا ،اكثر بيماران

) (%٤٥/٦مدل موي ســاده را ترجيح دادند .درباره خانمهاي دندانپزشــك ،اكثراً ) (%٣٥/٩مقنعه را به عنوان حجاب برتر فرض كرده و اكثر آنها )(%٥٤/٤
آرايش مﻼيم را ترجيح دادند.
نتيجهگيري :همگي بيماران تمايل داشتند دندانپزشكان از روپوش سﻔيد به هنگام درمان آنها استﻔاده كنند و نيز اكثر ًا اعتقاد داشتند استﻔاده از پوشش رسمي
حرفهاي توسط دندانپزشكان باعث ميشود آنان پاكيزهتر ،قابل اعتمادتر ،توانمندتر و باتجربهتر به نظر برسند.

كليد واژهها :ديدگاه ،دندانپزشك ،پوشش حرفهاي رسمي ،غير رسمي
وصول ٩٦/١٢/١٢:اصﻼح نهايي ٩٧/٠٦/٠٥:تأييد چاپ٩٧/٠٦/١٠:

مﻘدمه

ظاهري است كه در بطن آن رفتار حرفهاي همه شاغﻼن گروه پزشكي را
شامل ميشود.

كدهاي پوششي مجموعهاي از قوانين نوشته شده و اغلب نانوشتهاي
هستند كه درباره نحوه پوشش افراد و وضعيت ظاهري آنها در يك

در محيطهاي درماني ،پوشش كادر سﻼمت تأثير بسزايي در برقراري

جامعه وضع گرديدهاند .لباس پوشيدن و پوشش فردي مانند ساير

ارتباط مﺆثر با بيماران دارد ،طوري كه برقراري اين ارتباط مثبت ميتواند

ويژگيهاي ظاهري داراي تأثيرات اجتماعي بارزي ميباشد .اين الگوهاي

در نتيجه درمان و بهبودي بيمار نيز تا حدودي اثر گذار باشد .از اين رو،

ﻻ برگرفته از شرايط فرهنگي جامعه بوده و از اين رو جوامع
پوششي معمو ً

تمام اعضاي كادر سﻼمت موظﻒ به رعايت قوانين مربوط به پوشش

و فرهنگهاي مختلﻒ داراي قوانين پوششي متﻔاوتي هستند.

حرفهاي خود هستند تا بتوانند بهترين ارتباط را با بيمار برقرار كنند.

از ديرباز نگاه جوامع انساني به حرفه پزشكي و وظايﻒ و

عليرغم وجود تﻔاوتهاي فرهنگي در جوامع مختلﻒ ،تأثير ظاهر پزشك

مسئوليتهاي خطير اعضاي اين حرفه ،شأن ،احترام و تقدس ويژهاي را

بر تصوير حرفهاي او و نيز تأثير سلوك و اخﻼق پزشك بر اعتبار حرفهاي

به حرفه پزشكي اعطاء كرده است .رابطه بين پزشك و بيمار در تمام

او در طول تاريخ پزشكي همواره مورد تأكيد بوده است ).(٢

پزشك و بيمار ،اولين برخورد به صورت كﻼمي و غيركﻼمي اهميت

مطالعاتي انجام شده و اهميت اين موضوع نيز مورد تأكيد قرار گرفته

خاصي داشته و ظاهر پزشك نيز در اين ميان بسيار مهم ميباشد.

است .همچنين ،قوانين پوششي وضع شده در حرفه پزشكي به واسطه
اين مطالعات بوده است ).(٣،٤

البته ،پوشش حرفهاي پزشكان ،دندانپزشكان و ساير حرف مرتبط و نيز
دانشجويان اين رشتهها مقوله جدايي از رفتار حرفهاي نبوده و در واقع مقدمه

براي برقراري يك رابطه مطلوب و سازنده ،تنها نميتوان به

آن به شمار ميرود .پوشش حرفهاي نمادي از طهارت و پاكي يك پزشك

اطﻼعات ،دانش و مهارت بسنده كرد ،بلكه استانداردهاي رفتاري خاصي

بوده و در كنار آن ،تﻼش حداكثري براي حﻔظ سﻼمت بيمار است .اهميت

نيز وجود دارد كه در حﻔظ شأن پزشك )يا دندانپزشك و ساير مشاغل

رفتار حرفهاي نيز كمتر از پوشش حرفهاي نبوده و در واقع ،پوشش پوسته و

مرتبط( و كارآمدي وي مﺆثر هستند .از طرف ديگر ،نحوه لباس پوشيدن
١١٠

] [ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-06-30

مراحل درماني امري مهم و حياتي ميباشد ) .(١در شكلگيري رابطه بين

براي دستيابي به بهترين پوشش حرفهاي در محيطهاي درماني

)دوره  ،٣١شماره  ،٢تابستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
پزشك و مواردي مانند چگونگي مورد خطاب قرار دادن بيماران توسط

ايجاد ننمايد .با توجه به اهميت موضوع ،همگام سازي قوانين بينالمللي

پزشك ،تماسهاي چشمي و نوع كلمات اثرات مستقيمي روي

پوشش حرفهاي در پزشكي و ساير رشتههاي مرتبط با عرف و فرهنگ

شكلگيري ارتباط درماني بين بيمار و پزشك دارد ).(٣

ايراني و اسﻼمي به گونهاي كه هم مطابق خواست بيماران و هم مطابق

در قرن گذشته ،روپوش سﻔيد ) (white coateبه نماد پزشك و

با اصول كنترل عﻔونت باشد ،اهميت زيادي دارد .بيماران با توجه به اينكه

پزشكي تبديل شده است ) .(٤در اواخر قرن  ١٩ميﻼدي ،پزشكان روپوش

دريافت كنندگان اصلي خدمات درماني و حرفهاي پزشكان و دندانپزشكان

سﻔيد را به عنوان پوشش حرفهاي خويش انتخاب كردند .روپوش سﻔيد

ميباشند ،شايد بتوان از ديدگاه آنان درباره انتخاب بهترين و مقبولترين

اعتبار علمي پزشك را نشان داده و بيانگر خلوص و پاكي نيز ميباشد

پوششهاي حرفهاي توسط پزشكان و دندانپزشكان استﻔاده كرد.

) .(٥بسياري از مطالعات نشان دادهاند بيماران ترجيح ميدهند پرسنل

تحقيق حاضر با هدف تعيين الگوي پوشش حرفهاي دندانپزشكان از

پزشكي و رشتههاي مرتبط از روپوش سﻔيد به عنوان قسمتي از پوشش

ديدگاه مراجعين به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در

حرفهاي خود استﻔاده نمايند ).(١،٦،٧

سال تحصيلي  ١٣٩٥-٩٦انجام شد.

پوشش هر فرد در حالت كلي ميتواند به صورت ناخودآگاه بيانگر

روش بررسي

جنسيت ،ميزان درآمد ،شغل و جايگاه اجتماعي ،وابستگيهاي سياسي،
اخﻼقي ،مذهبي و گرايشهاي فرد نسبت به راحتي ،مد ،آيين و سنتها

تحقيق به صورت توصيﻔي -مقطعي روي  ١٠٣نﻔر از مراجعين به

نيز باشد .همچنين پوشش فردي ميتواند بيان كننده و معرف ويژگيها

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بخش بيماريهاي

و هويت يك گروه اجتماعي باشد كه تمام افراد آن داراي الگوي پوششي

دهان و دندان انجام شد .با استﻔاده از نتايج آزمايشي ) (Pilot studyبر

خاصي ميباشند .به عنوان مثال ،پوشيدن لباسهاي گران قيمت در واقع

روي  ٢٠نﻔر از بيماران مراجعه كننده به بخش پريودونتولوژي دانشكده

نشان دهنده ثروت و زمينه ساز تصويري از ثروت فرد در ذهن ديگران

دندانپزشكي تهران و با در نظر گرفتن  ،α=٠/٠٥انحراف معيار نمره

است.

حاصل از پرسشنامه برابر  ٤/٥و ميزان دقت برآورد برابر  ،٢حداقل حجم
نمونه در تحقيق برابر  ٨١نﻔر برآورد گرديد .اين تعداد در عمل به ١٠٣

اخير ًا ارزيابي توقعات بيماران درباره ظاهر شخصي پزشكان و

نﻔر افزايش يافت .روش نمونه گيري به صورت تصادفي بود.

دندانپزشكان نيز مورد توجه محققان قرار گرفته و مشخص گرديده است
مواردي مانند پوشش و ظاهر حرفهاي پزشك و دندانپزشك نيز قرار دارد

گرديد .طراحي اين پرسشنامه با ايده برداري از پرسشنامههاي منتشرشده

) .(٨از ديدگاه بيمار ،ظاهر پزشك و افراد مرتبط با سﻼمت نشان دهنده

در مقاﻻت مشابه مانند مطالعه  Gherardiو همكاران )McKenna ،(١٠

شخصيت و توان حرفهاي او بوده و اين امر ميتواند بر اعتماد بيمار نسبت

و همكاران ) Rehman ،(١١و همكاران ) (١و  Sotgiuو همكاران )(١٢

به پزشك نيز تأثير بگذارد .در رابطه درماني ،جايگاه پزشك و بيمار يكي

بود و بر اساس الگوي پوششي تصويب شده از طرف معاونت آموزشي

نبوده و بيمار انتظار دارد پزشك همواره ظاهري آراسته داشته باشد ).(٩

دانشكده دندانپزشكي تهران بومي سازي شد .يك بخش شامل اطﻼعات

هم زمان كشور ايران به عنوان كشوري صاحب فرهنگ و مسلمان،

فردي نظير سن ،جنس و ميزان تحصيﻼت بيماران بوده و بخش ديگر،

داراي قوانين پوششي خاص خود ميباشد كه اين موضوع مخصوص ًا به

شامل پرسشهايي درباره پوششها و ادوات جانبي دندانپزشك مانند

دنبال پيروزي انقﻼب اسﻼمي و اهميت بيشتر به شاخصهاي فرهنگ

ماسك ،عينك ،دستكش ،روپوش سﻔيد و برچسب نام و بخش آخر هم

ايراني اسﻼمي مورد تأكيد قرار گرفته است .پوششهاي حرفهاي بايد

شامل عكسهاي رنگي از يك دندانپزشك مرد و يك دندانپزشك زن

ضمن رعايت حدود شرعي ،به رنگهاي متعارف بوده و تصاوير ،عﻼئم

در لباسهاي مختلﻒ و سﺆاﻻتي پيرامون اين عكسها بوده است.
پوششهاي موجود در عكسهاي اين پرسشنامه در  ٤نوع براي

تبليغاتي نا متعارف و پيامهاي مختلﻒ نبايد در آنها درج شوند .البته اين

بيماران نشان داده شد.

لباس بايد طوري باشد كه مزاحمتي براي كار باليني پزشك و دندانپزشك
١١١
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رضايتمندي بيماران از كيﻔيت خدمات بهداشتي درماني تحت تأثير

در ابتدا ،يك پرسشنامهي اختصاصي در  ٣بخش مختلﻒ طراحي

بررسي الگوي پوشش حرفهاي ) (Professional Appearanceدندانپزشكان از ديدگاه مراجعين به...
نوع  -١پوشش حرفهاي رسمي ) :(Professional formalبراي

دكتر مهران بهرامي و همكاران

كه هدف مقايسه بين دادهها نبوده است.

آقايان شامل روپوش سﻔيد بلند با دكمههاي بسته ،شلوار پارچهاي و كﻔش

فراواني و درصد پاسخهاي شركت كنندگان به سﺆاﻻت پرسشنامه

مردانه رسمي بوده و براي خانمها هم شامل روپوش سﻔيد بلند با

درباره الگوي پوشـــش حرفهاي دندانپزشـــكان و جنبههاي مختلﻒ آن

دكمههاي بسته ،مقنعه ،شلوار پارچهاي و كﻔش زنانه رسمي بوده است.

تعيين و گزارش گرديد .همچنين ،ديدگاه بيماران درباره نقش استﻔاده از

نوع  -٢پوشش حرفهاي غيررسمي ) :(Professional casualبراي

پوششهاي مختلﻒ حرفهاي دندانپزشكان در توانمندتر ،باتجربهتر ،قابل
اعتمادتر و پاكيزهتر ديده شدن دندانپزشكان تعيين و گزارش شد.

آقايان شامل روپوش سﻔيد بلند با دكمههاي باز ،تيشرت تيره زير روپوش
سﻔيد ،شلوار جين و كﻔش مردانه اسپرت بوده و براي خانمها هم شامل
روپوش سﻔيد بلند با دكمههاي باز ،شوميز بلند تيره زير روپوش سﻔيد،

يافتهها

شال يا روسري ،شلوار جين و كﻔش زنانه اسپرت بوده است.

تحقيق در ميان  ١٠٣نﻔر از مراجعين به دانشكده دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد .از اين تعداد ٥٤ ،نﻔر )(٥٢%/٤

نوع  -٣پوشش غير حرفهاي رسمي ) :(Business dressاين نوع

زن و  ٤٩نﻔر ) (%٤٧/٦مرد بودهاند.

پوشش براي آقايان شامل شلوار پارچهاي تيره ،پيراهن مردانه روشن و

از نظر ميزان تحصيﻼت ،تعداد  ١٠نﻔر ) (%٩/٧داراي تحصيﻼت

كﻔش مردانه رسمي بوده و براي خانمها نيز شامل مانتوي بلند تيره،

زير ديپلم ٥٨ ،نﻔر ) (%٥٢/٤داراي تحصيﻼت ديپلم ٣٠ ،نﻔر )(٢٩%/١

شلوار پارچهاي ،مقنعه و كﻔش زنانه رسمي بوده است.
نوع  -٤پوشش غيرحرفهاي غيررسمي ) :(Casualاين نوع پوشش

داراي تحصيﻼت ليسانس و  ٥نﻔر ) ،(%٤/٩تحصيﻼت دكتري داشتهاند.

براي آقايان شامل تيشرت تيره ،شلوار جين و كﻔش مردانه اسپرت و براي

از نظر گروههاي سني  ٣٤نﻔر ) (%٣٣/٠در گروه سني  ١٥-١٨سال،

خانمها هم شامل مانتوي بلند جلو باز و روشن ،شوميز روشن ،شال يا

 ٣٩نﻔر ) (%٣٧/٩در گروه سني با محدوده سني  ٢٥-٤٠سال ٢٠ ،نﻔر

روسري ،شلوار جين و كﻔش زنانه پاشنه بلند بوده است.

) (١٩%/٤در گروه سني  ٤١-٦٠سال و  ١٠نﻔر ) (%٩/٧هم در گروه سني

در اين بخش از پرسشنامه از پرسش شوندگان )بيماران( خواسته شد

باﻻي  ٦٠سال قرار داشتهاند .در بررسي ديدگاهها درباره استﻔاده از

تا بر اساس پوششهاي مطرح شده در پرسشنامه )كه پرسش شوندگان

پوششهاي جانبي هنگام معاينه و درمان ،استﻔاده از ماسكهاي محافظ

فقط عكسهاي مربوط به آن را ميبينند( ،پاكيزهترين ،قابل اعتمادترين،

دهان و بيني توسط  ٨١نﻔر ) ،(٧٨%/٦استﻔاده از عينكهاي محافظ چشم

توانمندترين و باتجربهترين دندانپزشك را انتخاب كنند.

توسط  ٣٥نﻔر ) ،(%٣٤/٠استﻔاده از برچسبهاي حاوي نام و مشخصات
فردي توسط  ٦٦نﻔر ) (٦٤%/١و استﻔاده از دستكش نيز توسط  ٩٠نﻔر

پرسشنامه طراحي شده براي ارزيابي شاخصهاي روايي و پايايي در

) (٨٧%/٤ترجيح داده شد )جدول .(١

اختيار  ٢٠بيمار مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده
 ٢هﻔتهاي داشتند ،قرار داده شد .در مورد پايايي ،ضريب تكرارپذيري

دوست داشتند اين برچسب روي سينه و  ٢٨نﻔر ) (%٢٧/٢هم دوست

دادهها در مورد تمامي سﺆاﻻت بيش از  ٠/٩بود .در مورد روايي،

داشتند اين برچسب روي جيب باشد .همچنين ٣٠ ،نﻔر ) (%٢٩/١نظري

شاخصها ،ضرورت و مناسبت شﻔافيت در مورد تمامي سواﻻت بيش از

درباره محل برچسب حاوي نام و مشخصات فردي نداشتند.
تمام  ١٠٣نﻔر ) (%١٠٠/٠از افراد بررسي شده تمايل داشتند

 ٠/٨به دست آمد .بعد از تأييد پرسشنامه از نظر شاخصهاي فوق الذكر،

دندانپزشك هنگام معاينه و درمان آنها از روپوش سﻔيد استﻔاده نمايد.

از آن براي جمعآوري اطﻼعات اصلي استﻔاده شد .سپس ،پرسشنامه به
تعداد حجم نمونه يعني  ١٠٣نﻔر تكثير شده و در اختيار مراجعه كنندگاني

در پاسخ به اين سﺆال كه چرا بايد دندانپزشك از روپوش سﻔيد

كه در سالن انتظار بخش بيماريهاي دهان ،فك و صورت منتظر بودند،

استﻔاده كند ٩ ،نﻔر ) (%٨/٧از بيماران مراجعه كننده اعﻼم كردند كه اين

قرار گرفته و دادهها به صورت توصيﻔي گزارش شدند .با توجه به نوع

يك سنت قديمي است ٦ ،نﻔر ) (%٥/٨گﻔتند اين كار باعث شناسايي

مطالعه كه توصيﻔي بوده است ،نيازي به آناليز آماري وجود نداشت ،چرا

راحتتر دندانپزشك از ساير پرسنل ميشود ٣٩ ،نﻔر ) (%٣٧/٩اعﻼم
١١٢
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دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه  ٢وقت مﻼقات به فاصله

درباره برچسب حاوي نام و مشخصات فردي ٤٥ ،نﻔر )(%٤٣/٧

)دوره  ،٣١شماره  ،٢تابستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

جدول  -١توزيع فراواني ديدگاهها درباره استفاده از پوشش هاي جانبي هنگام معاينه و درمان توسط دندانپزشك در ميان مراجعين به دانشكدهي
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

نوع پوشش جانبي
ماسكهاي محافظ دهان و بيني
عينكهاي محافظ چشم
برچسبهاي حاوي نام و مشخصات فردي
دستكش

بله

خير

بدون نظر

(%٧٨/٦) ٨١
(%٣٤) ٣٥
(%٦٤/١) ٦٦
(%٨٧/٤) ٩٠

٠
(%٢٠/٤) ٢١
(%٦/٨) ٧
(%١) ١

(%٢١/٤) ٢٢
(%٤٥/٦) ٤٧
(%٢٩/١) ٣٠
(%١١/٧)١٢

جدول  -٢توزيع فراواني ديدگاههاي بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي تهران دربارهي اثرات نوع پوشش دندانپزشكان آقا

نوع برداشتها

نوع پوشش

پاكيزهتر بودن دندانپزشك
توانمندتر بودن دندانپزشك
قابل اعتمادتر بودن دندانپزشك
باتجربهتر بودن دندانپزشك

حرفهاي رسمي

حرفهاي غيررسمي

غيرحرفهاي رسمي

غيرحرفهاي غيررسمي

(%٩٧/١) ١٠٠
(%٨٣/٥) ٨٦
(%٨٥/٤) ٨٨
(%٨٦/٤) ٨٩

(%١) ١
(%٧/٨) ٨
(%٦/٨) ٧
(%٣/٩) ٤

(%١/٩) ٢
(%٨/٧) ٩
(%٧/٨) ٨
(%٩/٧) ١٠

٠
٠
٠
٠

) (%٢٥/٢هيچ ترجيحي در اين زمينه نداشتند.

كردند استﻔاده از روپوش سﻔيد براي كنترل عﻔونت بهتر است و ٤٩

درباره نوع شلوار دندانپزشكان آقا ٥٧ ،نﻔر ) (%٥٥/٣شلوار پارچهاي،

نﻔر ) (٤٧%/٦هم گﻔتند استﻔاده از روپوش سﻔيد توسط دندانپزشك

 ١١نﻔر ) (%١٠/٧شلوار جين و  ٧نﻔر ) (%٦/٨هم شلوار كتان را

احساس آرامش بيشتري به آنها ميدهد.

ميپسنديدند .همچنين ٢٨ ،نﻔر ) (%٢٧/٢هيچ ترجيحي در اين باره

درباره مدل موي آقايان دندانپزشك ٤٧ ،نﻔر ) (%٤٥/٦مدل ساده و

نداشتند.

 ١٤نﻔر ) (%١٣/٦موي مدلدار را ميپسنديدند ،حال آنكه  ٤٢نﻔر )(%٤٠/٨

عﻼوه بر اين ،درباره كﻔش دندانپزشكان آقا ٦٤ ،نﻔر ) (%٦٢/١كﻔش

هيچ نظري در اين باره نداشتند.
درباره وضعيت صورت و ريش دندانپزشك ١ ،نﻔر ) (%١/٠ريش بلند

مردانه چرمي ٤ ،نﻔر ) (%٣/٩كﻔش كالج و  ١نﻔر ) (%١/٠كﻔش صندل را

را ترجيح داده ٢٩ ،نﻔر ) (%٢٨/٢ريش كوتاه ٢٤ ،نﻔر ) (%٢٣/٣ته ريش و

ترجيح ميدادند ،تعداد  ٣٤نﻔر ) (%٣٣/٠هيچ ترجيحي در اين زمينه ندادند.

 ٢٥نﻔر ) (%٢٤/٣هم صورت بدون ريش را براي دندانپزشك ترجيح

تعداد  ١٠٠نﻔر ) (%٩٧/١از بيماران مراجعه كننده اعتقاد داشتند
استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي باعث ميگردد دندانپزشك آقا در نظر

ميدادند ٢٤ ،نﻔر ) (%٢٣/٣هم هيچ ترجيحي در اين زمينه نداشتند.
) (%٣٠/١يقه بسته بدون كراوات و  ٤٢نﻔر ) (%٤٠/٨يقه بسته با كراوات

پوشش حرفهاي رسمي باعث ميشود دندانپزشك آقا توانمندتر به نظر

را براي آقايان دندانپزشك ترجيح ميدادند .تعداد  ١٩نﻔر ) (%١٨/٤هم

آيد .تعداد  ٨٨نﻔر ) (%٨٥/٤اعﻼم كردند استﻔاده از اين پوشش باعث

ترجيحي در اين زمينه نداشتند.

ميگردد دندانپزشك آقا قابل اعتمادتر به نظر آمده و در نهايت ٨٩ ،نﻔر

درباره ظاهر پيراهن دندانپزشكان آقا ٨٠ ،نﻔر ) (%٧٧/٧پيراهن مردانه

) (%٨٦/٤گﻔتند استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي توسط دندانپزشك آقا

و  ١نﻔر ) (%١/٠تيشرت را ميپسنديدند .همچنين ٢٢ ،نﻔر )(%٢١/٤

باعث ميشود او باتجربهتر به نظر آيد .در جدول  ،٢فراواني ديدگاههاي

ترجيحي در اين زمينه نداشتند.

بيماران درباره اثرات نوع پوشش دندانپزشكان آقا در برداشتهاي آنها
نسبت به ايشان ارائه شده است.

درباره آستين پيراهن دندانپزشكان آقا ٦٤ ،نﻔر ) (%٦٢/١آستين بلند

درباره حجاب دندانپزشكان خانم ٣٧ ،نﻔر ) (%٣٥/٩مقنعه ٢٦ ،نﻔر

و  ١٣نﻔر ) (%١٢/٦آستين كوتاه را ميپسنديدند .همچنين ٢٦ ،نﻔر
١١٣
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درباره يقه لباس دندانپزشك ١١ ،نﻔر ) (%١٠/٧يقه باز ٣١ ،نﻔر

آنها پاكيزهتر ديده شود .همچنين ٨٦ ،نﻔر ) (%٨٣/٥گﻔتند استﻔاده از

بررسي الگوي پوشش حرفهاي ) (Professional Appearanceدندانپزشكان از ديدگاه مراجعين به...

دكتر مهران بهرامي و همكاران

) (%٢٥/٢روسري و  ٩نﻔر ) (%٨/٧شال را ترجيح ميدادند ٣١ ،نﻔر

خانم بدون ﻻك ناخن به معالجه و درمان آنها بپردازند .همچنين٢٤ ،

) (%٣٠/١هيچ ترجيحي در اين زمينه نداشتند.

نﻔر ) (%٢٣/٣ترجيحي در اين باره نداشتند.

درباره وضعيت آرايش صورت دندانپزشكان خانم ٦ ،نﻔر )(%٥/٨

درباره نوع شلوار دندانپزشكان خانم ٤٨ ،نﻔر ) (%٤٦/٦شلوار پارچهاي،

آرايش غليظ ٥٦ ،نﻔر ) (%٥٤/٤آرايش مﻼيم و  ٢٤نﻔر ) (%٢٣/٣صورت

 ٢١نﻔر ) (%٢٠/٤شلوار جين ٤ ،نﻔر ) (%٣/٩شلوار كتان و  ٢نﻔر )(%١/٩

بدون آرايش را پسند ميكردند ١٧ ،نﻔر ) (%١٦/٥نيز هيچ ترجيحي در

شلوار ورزشي را براي آنان ميپسنديدند .تعداد  ٢٨نﻔر ) (%٢٧/٢هم

اين باره نداشتند.

ترجيحي نداشتند.

درباره اندازه روپوش يا مانتوي دندانپزشكان خانم ٣٣ ،نﻔر )(%٣٢/٠

درباره نوع كﻔش دندانپزشكان خانم ٧٠ ،نﻔر ) (%٦٨/٠كﻔش زنانهي

روپوش )يا مانتوي( بلند و  ٣٧نﻔر ) (%٣٥/٩نيز روپوش )يا مانتوي( كوتاه

پاشنه كوتاه ١٠ ،نﻔر ) (%٩/٧كﻔش زنانه پاشنه بلند و  ٢نﻔر ) (%١/٩هم

را ترجيح ميدادند .از طرف ديگر ٣٣ ،نﻔر ) (%٣٢/٠هيچ نظري در اين

كﻔش ورزشي را براي آنان ترجيح ميدادند .تعداد  ٢١نﻔر ) (%٢٠/٤هم

باره نداشتند.

ترجيحي در اين باره نداشتند.

درباره مدل روپوش يا مانتوي دندانپزشك خانم ٣٣ ،نﻔر )(%٣٢/٠

طبق نتايج تحقيق ،تعداد  ١٠٢نﻔر ) (%٩٩/٠از بيماران مراجعه كننده

مانتوي جلو بسته و  ٣٢نﻔر ) (%٣١/١مانتوي جلو باز را براي دندانپزشك

اعتقاد داشتند استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي باعث ميگردد

خانم ترجيح ميدادند ،همچنين ٣٨ ،نﻔر ) (%٣٦/٩نظري درباره اين

دندانپزشك خانم از ديدگاه آنان پاكيزهتر به نظر رسد .همچنين ٧٨ ،نﻔر

موضوع نداشتند .درباره وضعيت آستين دندانپزشك خانم ٨٠ ،نﻔر

) (%٥٧/٧اعﻼم كردند استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي باعث ميشود

) (%٧٧/٧آستين بلند و  ٥نﻔر ) (%٤/٩آستين كوتاه را براي وي ترجيح

دندانپزشك خانم توانمندتر به نظر آيد .تعداد  ٨٥نﻔر ) (%٨٢/٥نيز اعﻼم

ميدادند ١٨ ،نﻔر ) (١٧%/٥نظري در اين باره نداشتند.

كردند استﻔاده از اين پوشش باعث ميگردد دندانپزشك خانم قابل

درباره استﻔاده از زيورآﻻت در دندانپزشك خانم ١١ ،نﻔر )(%١٠/٧

اعتمادتر به نظر آمده و در نهايت ٨٠ ،نﻔر ) (%٧٧/٧گﻔتند استﻔاده از

انگشتر يا دستبند و  ٥٦نﻔر ) (%٥٤/٤ساير زيورآﻻت به جز انگشتر يا

پوشش حرفهاي رسمي توسط دندانپزشك خانم باعث ميشود او

دستبند را براي يك دندانپزشك خانم ترجيح ميدادند ،همچنين ٣٦ ،نﻔر

باتجربهتر به نظر آيد .در جدول  ،٣فراواني ديدگاههاي بيماران درباره

) (%٣٥/٠هيچ ترجيحي در اين زمينه نداشتند.

اثرات نوع پوشش دندانپزشكان خانم در برداشتهاي آنها نسبت به
ايشان ارائه شده است.

درباره وضعيت ناخن دندانپزشكان خانم ٧١ ،نﻔر ) (%٦٨/٩از بيماران
ترجيح ميدادند ناخن دندانپزشك خانم كوتاه و  ١٣نﻔر ) (%١٢/٦از آنها

در جداول  ١تا  ،٣ديدگاههاي بيماران درباره اثرات نوع پوشش

ترجيح ميدادند ناخن دندانپزشك خانم بلند باشد .همچنين ،تعداد  ١٩نﻔر

دندانپزشكان آقا و خانم در مورد اينكه در كدام پوشش به نظر پاكيزهتر،

) (%١٨/٤ترجيحي در اين باره نداشتند.

توانمندتر ،قابل اعتمادتر و باتجربهتر به نظر مي رسند ،ارائه شده است.
پوشش حرفهاي رسمي بيشترين فراواني را در اين مقايسهها به خود

درباره ﻻك ناخن ١٧ ،نﻔر ) (%١٦/٥ترجيح ميدادند دندانپزشكان
خانم با ﻻك ناخن و  ٦٢نﻔر ) (%٦٠/٢هم دوست داشتند دندانپزشكان

جدول  -٣توزيع فراواني ديدگاه هاي بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي تهران دربارهي اثرات نوع پوشش دندانپزشكان خانم

نوع برداشتها

نوع پوشش

پاكيزهتر بودن دندانپزشك
توانمندتر بودن دندانپزشك
قابل اعتمادتر بودن دندانپزشك
باتجربهتر بودن دندانپزشك

حرفهاي رسمي

حرفهاي غيررسمي

غيرحرفهاي رسمي

غيرحرفهاي غيررسمي

(%٩٩) ١٠٢
(%٧٥/٧) ٧٨
(%٨٢/٥) ٨٥
(%٧٧/٧) ٨٠

(%١) ١
(%١٥/٥) ١٦
(%٧/٨) ٨
(%١٠/٧) ١١

٠
(%٨/٧) ٩
(%٨/٧) ٩
(%١١/٧)١٢

٠
٠
(%١) ١
٠

١١٤
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اختصاص داده بود.

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
بحث و نتيجهگيري

)دوره  ،٣١شماره  ،٢تابستان (١٣٩٧
طبق نتايج بررسي  Furnhamو همكاران ) (٢٠١٣) (٢١دندانپزشك

اين مطالعه توصيﻔي -مقطعي در سال  ٩٥-٩٦در دانشكده

با پوشــش رســمي حرفهاي در مقايســه با دندانپزشــك داراي پوشــش

دندانپزشكي تهران و براي اولين بار در جمهوري اسﻼمي ايران ،به منظور

 ،casualمناسبتر و دوستانهتر به نظر ميرسدكه نشان دهنده برداشت

بررسي ديدگاه بيماران در مورد نوع پوشش دندانپزشكان انجام شد.

مثبت نسبت به پوشش رسمي حرفهاي ميباشد.

به نظر اكثريت قريب به اتﻔاق بيماران ،پوشش حرفهاي رسمي در

 Elloreو همكاران ) (٢٠١٥) (٢٢ديدگاه كودكان و والدين آنها

آقايان دندانپزشك باعث پاكيزهتر ،توانمندتر ،با تجربهتر و قابل اعتمادتر

درباره وضعيت پوشش دندانپزشك در مطب دندانپزشكي كودكان را

ديده شدن آنها مي شد.

بررسي و نشان دادند  %٧٠شركت كنندگان كودك و  %٤٢والدين آنها

در مورد خانمهاي دندانپزشك هم اغلب بيماران اعﻼم كردند استﻔاده

روپوشهاي سﻔيد رنگ مرسوم را ترجيح ميدادند .در تحقيق حاضر،

از پوشش حرفهاي رسمي توسط خانمهاي دندانپزشك باعث ميگردد

 %١٠٠بيماران مورد بررسي مايل بودند دندانپزشك به هنگام درمان آنها

آنها پاكيزهتر باتجربهتر و توانمندتر به نظر آيند و بيماران اعتماد بيشتري

از روپوش سﻔيد استﻔاده كند .دليل اين ترجيح نيز شامل احساس آرامش

به آنها داشته باشند .در اين راستا McNaughton-Filion ،و همكاران

بيشتر در بيمار ) ،(%٤٧/٦كنترل عﻔونت بهتر ) ،(%٣٧/٩سنت قديمي

) (١٣) (١٩٩١گزارش كرده بودند نوع پوشش در ميزان توانايي بيمار براي

بودن آن ) (%٨/٧و امكان شناسايي راحتتر دندانپزشك از ساير پرسنل

اعتماد به پزشك مﺆثر ميباشد .همچنين %٧٧/٧ ،افراد شركت كننده

) (٥%/٨بوده است .طبق گزارش  ٣٩%/٩ ، (٢٣) (٢٠١٤) Bataisبيماران

اعﻼم كردند استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي توسط دندانپزشكان خانم

در كشور عربستان سعودي ترجيح ميدادند پزشكان از پوششهاي غربي

آنها را باتجربهتر نشان ميدهد.

يا همان روپوشهاي سﻔيد استﻔاده نمايند.

در يك بررسي توسط  Gherardiو همكاران ) (٢٠٠٩) (١٠ديدگاه

در بررسي  Tibdewalو همكاران ) (٢٤) (٢٠١٠ديدگاه  ٤٠٠بيمار

بيماران درباره نوع پوشش دندانپزشكان بررسي شده و مشخص گرديد

و  ١٢٤دندانپزشك درباره استﻔاده از روپوش سﻔيد به عنوان لباس حرفهي

بيماران اعتماد بيشتري به دندانپزشكان داراي روپوش سﻔيد داشته و پس

دندانپزشكي ارزيابي و مشخص گرديد  %٦٧پرسششوندگان استﻔاده از

از آن نيز پوشش غيررسمي قرار داشته و بيماران كمترين اعتماد را نيز

روپوش سﻔيد را براي دندانپزشك ضروري دانستند .در تحقيق اخير،

براي دندانپزشكان داراي پوشش  casualاعﻼم كردند .در تحقيق حاضر

 %٦٢/٧دليل اين نظر خود را تمايز آسانتر پزشك از ساير اعضاي مركز

نيز ،بيماران كمترين اعتماد را به پوشش  casualداشتهاند.

درماني عنوان كردند .اين مشاهدات ،در تحقيق حاضر نيز به ثبت رسيد،

با توجه به ذهنيتهاي موجود در جامعه نسبت به روپوش سﻔيد به

البته فراواني دﻻيل مطرح شده براي اين موضوع در دو تحقيق متﻔاوت

عنوان لباس رسمي و حرفهاي رشتههاي پزشكي و از آن جمله رشته

بوده است .از طرف ديگر ،در تحقيق  Kuscuو همكاران )(٢٥) (٢٠٠٩

دندانپزشكي ،بيماران ديدگاههاي مثبتي نسبت به اين لباس داشته و

پوشش رسمي دندانپزشك اولين ترجيح كودكان بوده است كه توسط

اذعان نمودند استﻔاده از پوشش حرفهاي رسمي توسط دندانپزشكان باعث

 ٤٥%/٦آنان انتخاب گرديد.

به آنها افزايش يابد .در اين قسمت ،پوششهاي حرفهاي غير رسمي و

كنندگان ترجيح بيشتري دربارهي پوشش حرفهاي به همراه روپوش سﻔيد

غير حرفهاي رسمي با فاصله زياد در ردههاي بعدي قرار داشتهاند .در

) (%٧٦/٣داشته و بعد از آن ،الگوهاي لباس جراحي ) ،(%١٠/٢لباس

مجموع ،اكثريت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه

تجاري ) (٨%/٨و لباس غيررسمي ) (%٤/٧قرار داشتند .ترجيح بيشتر

علوم پزشكي تهران روپوش سﻔيد را براي دندانپزشك هنگام معاينه و

پوشش حرفهاي به همراه روپوش سﻔيد در تحقيق حاضر نيز ديده شد.

درمان ترجيح داده بودند .ترجيح پوشش به همراه روپوش سﻔيد در

در بررسي  Lorestaniو همكاران ) (٢٦حدود  %٩٠افراد شركت

مطالعات متعددي در شرايط و موقعيتهاي مختلﻒ گزارش شده است

كننده نسبت به پوشيدن روپوش سﻔيد و الصاق اتيكت به آن ديدگاه

كه از اين جهت با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد ).(١٤-٢٠

مثبتي داشتند .اين مشاهدات در بررسي  Gjerdingenو
١١٥

Simpson
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ميگردد آنان پاكيزهتر ،توانمندتر و باتجربهتر ديده شده و اعتماد بيماران

عﻼوه بر اين Rehman ،و همكاران ) (١) (٢٠٠٥اعﻼم كردند شركت

بررسي الگوي پوشش حرفهاي ) (Professional Appearanceدندانپزشكان از ديدگاه مراجعين به...
) (٢٧) (١٩٨٩و مطالعه  Majorو همكاران ) (٨) (٢٠٠٥و نيز مطالعه

دكتر مهران بهرامي و همكاران

از عينك ) (٥٤%/١و ماسك ) (%٧٧/٤استﻔاده نمايد.

 Semnaniو  (٢٨) Shahpouriهم ديده شد .درباره دندانپزشكان آقا،

محدوديت تحقيق حاضر به انجام بررسي در يك مركز به صورت

اكثر بيماران پوشش ساده و رسمي را ترجيح داده بودند .درباره خانمهاي

اختصاصي برميگردد .همچنين ،تصاوير انتخاب شده از دندانپزشكان

دندانپزشك نيز ،اكثر ًا مقنعه را به عنوان حجاب برتر فرض كرده و ظاهر

جوان بوده اند و مشخص نيست در صورت انتخاب دندانپزشكان مسنتر،

و پوشش ساده و رسمي را ترجيح داده بودند.

آيا شركت كنندگان در تحقيق باز همان ترجيحهاي قبلي خود را داشتند

همچنين اكثر روانپزشكان كت و شلوار را براي روانپزشك مرد،

يا نه؟ همچنين ،تحقيق در يكي از دانشكدههاي قديمي و معروف در

مانتوي رنگي و روسري رنگي و مانتو و مقنعه مشكي را براي روانپزشكان

شهر تهران انجام شده بود و معلوم نبود در ساير مراكز و دانشكدههاي

زن مناسب دانسته بودند .البته اين مطالعه در مورد روانپزشكان بود .علت

دندانپزشكي وضعيت به همين منوال باشد يا نه .قطعا انجام بررسيهاي

اصلي ذكر اين مطالعه در بحث حاضر اين است كه تا كنون در مورد نحوه

بيشتر در مراكز متعدد و استﻔاده از تصاوير با گروههاي سني مختلﻒ

پوشش دندانپزشكان در جمهوري اسﻼمي ايران هيچ تحقيق و مطالعهاي

ميتواند يافتههاي گزارش شده در تحقيق حاضر را تكميل نمايد.

انجام نشده است .نكته حائز توجه اين است كه از نظر روانپزشكان لباس

در سالهاي اخير ،در دانشگاههاي علوم پزشكي برخي تﻼشها در

رسمي بيشتر مورد قبول است .اگر چه در تحقيق حاضر پوشش سﻔيد

جهت نهادينه ساختن الگوهاي پوشش حرفهاي براي پزشكان،

حرفهاي بيشتر از نظر بيماران مورد پذيرش قرار گرفت .در پوششهاي

دندانپزشكان و دانشجويان انجام شده است .البته عدم نظارت دقيق

مورد استﻔاده از كت و شلوار استﻔاده نشد چرا كه امكان استﻔاده از آن

مسئوﻻن بر پوشش و ظاهر حرفهاي دانشجويان و نبود كدهاي پوشش

حين درمان دندانپزشكي عملي نيست.

و ظاهر حرفهاي موضوعي است كه بايد مد نظر قرار گيرد .بسياري از

در تحقيق  Meshkatو همكاران ) (٢٩) (٢٠١٥هم  %٣٩بيماران

دانشگاههاي بزرگ دنيا ،براي دانشجويان رشتههاي مختلﻒ پزشكي خود

پوششهاي خاص جراحي يا همان  scrubرا بهترين الگوي پوشش

آييننامههاي انضباطي مدوني دارند كه چگونگي پوشش و ظاهر حرفهاي

حرفهاي براي جراحان در بخشها انتخاب كرده و بعد از آن نيز،

نيز بخش مهمي از اين آييننامهها ميباشد .دانشجو در هنگام ورود به

پوششهاي شامل پيراهن و كراوات به همراه روپوش سﻔيد ) (%٣٨و

رشته پزشكي با اين قوانين و مقررات آشنا ميشود و در تمام طول دوره

پيراهن آستين كوتاه بدون كراوات ) (%١٨قرار داشتند.

تحصيلي خود ملزم به رعايت آنها بوده و تخطي از هر يك از موارد آن

در تحقيق حاضر ،استﻔاده از دستكش ،ماسكهاي محافظ دهان،

منجر به برخورد جدي با فرد خاطي ميگردد .آنچه در اين آييننامهها

بيني و چشم و نيز برچسبهاي حاوي نام و مشخصات فردي ،توسط

مشخص است ،دقت نظر مسئوﻻن اين دانشگاهها ميباشد كه

اغلب بيماران ترجيح داده شد.

كوچكترين جزئيات پوشش و ظاهر را از قلم نينداخته و حتي چگونگي

آنها درباره الگوهاي پوشش حرفهاي دندانپزشكي را بررسي و گزارش

در آييننامه دانشگاه  (٣٢) Bristolآمده كه بايد از حداقل زيورآﻻت

كردند .شركت كنندگان روپوش سﻔيد و ماسك ) (%١٥/٥و روپوش سﻔيد

استﻔاده شود و گوشوارههاي فانتزي و حلقههاي بيني يا زبان اكيد ًا ممنوع

) (%١٠/٥را در دانشجويان دندانپزشكي دختر و روپوش سﻔيد و ماسك

است و نيز پوشيدن شلوار لي و شلوارك و استﻔاده از كﻼه و دستمال سر

) ،(%١١/٠روپوش سﻔيد و عينك ) (%٩/٠و لباس رسمي ) (%٨/٥را در

ممنوع ميباشد .اين الگوي پوشش حرفهاي رسمي حتي در كشورهاي

دانشجويان دندانپزشكي پسر ترجيح ميدادند.

غير اسﻼمي نشان ميدهد كه به طور كلي بيماران تمايل دارند

در بررسي  Shulmanو  (٣١) (٢٠٠١) Brehmهم مشخص شد

دندانپزشك را در پوشش رسمي و بدون زيورآﻻت افراطي ببينند .اگر

استﻔاده از اتيكت اسم و عينكهاي ايمني بيمار در حين درمان به ترتيب

پوشش و ظاهر حرفهاي در چارچوب آئين نامهاي مشخص شود ،رعايت

توسط  %٥٢/٠و  %٥٣/٤بيماران ترجيح داده ميشود .تعداد قابل توجهي

آن آسانتر خواهد بود و راه را براي استﻔاده از اين استدﻻل كه وضعيت

از شركت كنندگان نيز ترجيح ميدادند دندانپزشك هنگام انجام درمان

كنوني ناشي از نداشتن الگوي مشخصي است ،ميبندد .بنابراين ،تدوين
١١٦
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 Mistryو  (٣٠) (٢٠٠٩) Tahmassebiديدگاه كودكان و والدين

استﻔاده از زيورآﻻت و عطر را نيز مد نظر قرار داشتهاند .به عنوان مثال،

(١٣٩٧  تابستان،٢  شماره،٣١ )دوره

 درماني تهران،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
.توانمندتر به نظر برسند

كدهاي پوشش و ظاهر حرفهاي كمك شاياني به ارتقاي سطح رعايت
پوشش و ظاهر حرفهاي توسط دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي خواهد

تشكر و قدرداني

 همگي بيماران تمايل، بر اساس يافتههاي حاصل از اين مطالعه.كرد

اين مقاله تحت حمايت مالي دانشكده دندانپزشكي تهران و از

داشتند دندانپزشكان از روپوش سﻔيد به هنگام درمان آنها استﻔاده كنند

 استخراج٨٩١١٢٧٢٠١٥  با كد طرح٦٢١٧ پاياننامه دانشجويي به شماره

و نيز اكثر ًا اعتقاد داشتند استﻔاده از پوشش رسمي حرفهاي توسط

.شده است

 پاكيزهتر و، باتجربهتر،دندانپزشكان باعث ميشود آنان قابل اعتمادتر
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