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مقدمه

حیدری و همکاران

آموزش پزشکی نیازمند این است که از آموزش بر اساس

از آنجایی که امروزه توسعه ولمی هر کشوری از طریق

نظر و وقیده ش صی به آموزش مبتنی بر شواهد ،تغییر مسیر

فعالیتهای ولمی پژوهشگران آن کشور مورد بررسی قرار

دهد و این جز با اجرای بهترین شواهد در آموزش پزشکی

میگیرد ،بایستی مقاالت از متدولوژی صحیحی برخوردار
باشند ( .)8وجود تعداد باالی مجالت ولو پزشکی بیانگر
حضور چشمگیر جامعه پزشکی در انجا پژوهشهای کاربردی
و چاپ مقاالت است .هرچند که انتشار وسیعتر و استهاده بهینه

امکان ندارد .بهترین شواهد آموزش پزشکی ،اجرای آن به
وسیله اساتید در وم میباشد و آن هم با استهاده از روشها و
رویکردهای آموزشی که از بهترین شواهد در دسترس قرار
میگیرند (.)7
یکی از نگرانیهای جامعه ولمی کشور ،کیهیت پایین

از یافتههای پژوهشی همیشه مدنظر بوده است ،اما برای به کار
بردن نتایج آنها بررسی نقادانه متدولوژی الز است.
در دهه گذشته ،گرایش زیادی به تحقیقات کاربردی و مبتنی

متدولوژی تحقیق و نگارش مقاالت پژوهشی میباشد ( .)1در
ی

تحقیق بر روی  13مقاله چاپ شده در  3مجله ولمی-

بر وملکرد در آموزش دیده میشود .اما روی کیهیت این نوع

پژوهشی در سال  ،8322کاستیهای زیادی دیده شد از جمله

مقاالت کاربردی و مبتنی بر وملکرد توجه زیادی نشده است

نادرست بودن نگارش کلی مقاله به میزان  17درصد ،نادرست

( .)9بهتر شدن آموزش در ولو پزشکی میتواند سالمت و

بودن نگارش مواد و روشها به میزان  39/9درصد ،یافتههای

مراقبت سالمتی را دست وش تحول کند .بهینه کردن آموزش

نادرست 15/1 ،درصد و ود صحت در منابع 95/3 ،درصد

یعنی ارایه آموزش با روشهای درست و ولمی و بر اساس

گزارش شده بود ( .)2در تحقیقی که بر روی مجالت پزشکی

شواهد میباشد و برای این کار ،نیازمند دانش معتبر در دانش

دارای رتبه  ISIدر کشور پاکستان انجا گرفت ،میزان نواقص

آموزش پزشکی هستیم ( .)3واقعیت این است که

منبعنویسی به روش ونکور 75 ،درصد بود ( .)82در مروری بر

سرمایهگذاری روی آموزش ولم پزشکی ارزش زیادی دارد؛

کیهیت آماری مقاالت 12-72 ،درصد مقاالت دارای خطای

چرا که با آماده کردن ،هدایت و حمایت یاد گیرندگان ولو

آماری بود که بعضی از این خطاها در حدی بود که باوث

پزشکی ،میتوان امنیت بیمار و کیهیت مراقبتهای او را
تضمین کرد ( .)1برای ایجاد تحول در آموزش پزشکی بایستی
تحقیقات متنابعی در زمینه آموزش پزشکی صورت گیرد .بدین

نتیجهگیری غلط میشد ( .)88در مطالعه  Kangو همکاران،
میزان متوسط خطای آماری  28/9درصد بود ( .)89در مورد
صحت متدولوژی

مقاالت مداخلهای که در زمینه آموزش

منظور در این زمینه بایستی تحقیقات با کیهیت انجا شود.

پزشکی به چاپ رسیده است تاکنون مقالهای منتشر نشده

ارزیابی کیهیت تحقیق ،یکی از پر اهمیتترین ابعاد تحقیق

است.

ولمی میباشد و با این حال این بعد (ارزیابی تحقیقات)

در دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه آموزش پزشکی در

مشک ترین بعد آن است ( .)5آموزش مبتنی بر شواهد به ونوان

کشور ما صورت گرفته است که تعدادی از آنها تحقیقات

اص برای افزایش کیهیت روشها و وم آموزش کاربرد

مداخلهای هستند .در صورتی که تحقیقات انجا شده دارای

دارد ( .)2ما نمیتوانیم از هر تحقیقی در وم استهاده کنیم .در

متدولوژی صحیح باشند به کار بردن آنها در وم به ونوان

بین استهاده از تحقیقات موجود و تحقیقات با کیهیت ،بایستی

شواهد ضروری میباشد ،حال این سؤال پیش میآید آیا واقعاً

فرق وجود داشته باشد به همین خاطر نیاز به ارزیابی و نقادی

متدولوژی این مقاالت دقت الز را داشتهاند و از صحت و

تحقیقات موجود در آموزش ضروری است (.)2

حساسیت کافی برخوردار بودهاند؟ از آنجایی که در مقاالت

ی

م تلف صحت متدولوژی و اصول نگارش در مقاالت بسیار
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مجله گا های توسعه در آموزش پزشکی

متهاوت گزارش شده است ( ،)2لزو بررسی صحت مقاالت

(تجربی و یا نیمه تجربی) بود و روی روشهای تدریس در

در این زمینه ضروری به نظر میرسد.

ولو پزشکی کشور ایران که شام کلیه روشها اوم از ح

برنامهریزی برای فعالیتهای پژوهشی آتی ،نیازمند ارزیابی

مسأله ،بحث ،کار تیمی ،روش مشارکتی ،نقشه مههومی ،بسته

توصیهی و نقد تولید و توزیع ولم در دهههای گذشته است.

فراشناختی بود ،مقاالت انت اب شدند .بررسی کیهیت

بررسی مقاالت مربوط به آموزش پزشکی ،ما را قادر میسازد

متدولوژی این مطالعه به وسیله نویسندگان با استهاده از

تا پژوهشهای انجا شده را از جنبههای م تلف و در

پرسشنامه تهیه شده از معیارهای نقد کمی موجود در کتاب

دورههای مش ص و معینی مقایسه نموده ،تغییرات آنها را

متدولوژی تحقیقات کمی و کیهی  Burnsو )85( Grove

ثبت و ضبط کنیم ،آن گاه ول این تغییرات را تحلی و بررسی

مورد بررسی قرار گرفت و نمرات تعلق گرفته به معیارها به

کنیم و در نهایت از یافتههای به دست آمده در جهت

صورت درست یا نادرست ثبت شد .پایایی نتایج ارزیابی به

برنامهریزی آینده استهاده نماییم ( .)83از سوی دیگر اهمیت

روش پایایی همسانی درونی فر تهیه شده انجا شد و alpha

بحث کاربردیسازی نتایج پژوهش نیز که یکی از مهمترین

 Cronbach'sودد  2/13را نشان داد .روش دیگر برای پایایی

دغدغههای متولیان امور پژوهشی کشور در سطح خرد و کالن

نتایج ،استهاده از پایایی هم ارز بود به طوری که ارزیابی ت

است ،ایجاب میکند که تولیدات ولمی با صحت بیشتر انتشار

ت

یابند ( .)81بنابراین با توجه به کمبود مطالعهای در زمینه

پایایی  2/18به دست آمد .کورسازی مرورگران نسبت به

صحت متدولوژی

در پژوهشهای مداخلهای آموزش پزشکی،

مقاالت توسط نویسندگان به صورت مستق انجا شد و

نویسندگان مقاالت غیر ممکن بود .سپس کیهیت متدولوژی

این تحقیق بر روی مقاالت موجود در مجالت مصوب ولو

مقاالت بر حسب مناسب بودن طرح پژوهش برای بررسی

پزشکی دارای رتبه ولمی -پژوهشی در سال 8311-28

اهداف ،سؤاالت و فرضیات ،مناسب بودن مداخله برای بررسی

صورت گرفت.

اهداف ،سؤاالت و فرضیات ،صحت بررسی جامعه و نمونه،
صحت گروه مورد و شاهد ،صحت ابزار استهاده شده ،صحت
ت صیص گروه مورد و شاهد ،صحت آزمونهای مورد استهاده،

روش کار
طراحی این مطالعه به روش توصیهی -مقطعی بود که دادهها
از کلیه مقاالت مجالت دارای رتبه ولمی -پژوهشی مصوب
ولو پزشکی به دست آمد .مرور مقاالت بر اساس جستجو در
پایگاههای اطالواتی فارسی شام

،SID ،Magiran

 Irandoc ،Iranmedexو تمامی مجالت مصوب پژوهشی
در ولو پزشکی کشور بود که مقاالت مداخلهای در آموزش
پزشکی انت اب شدند و دیگر مقاالت مانند مروری ،نامه به
سردبیر ،مقاالت توصیهی و تحلیلی در زمینه آموزش پزشکی
حذف شدند .آرشیو مجالت ایرانی موجود در پایگاه
 Magiranو  SIDبود که جستجوی جامع اطالواتی صورت
گرفت ،سپس معیارهای الز برای انت اب مقاالت واجد
شرایط به کار گرفته شد .معیارها شام

مطالعات مداخلهای

و صحت در نظر گرفتن مالحظات اخالقی با  38سؤال موجود
در ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
در صورت نامش ص بودن دادهها در مقاالت ،معیار به آن
تعلق نمیگرفت و نادرست محسوب میشد .در این پژوهش،
تما مطالعات مداخلهای به صورت تجربی و نیمه تجربی که
در مورد ولو پزشکی و روشهای تدریس در آن بود ،وارد
شد .جستجو در پایگاههای اطالواتی بدون محدودیت زمانی،
از اول سال  8311تا آبان ماه  8328صورت گرفت .جستجوی
منابع به زبان فارسی به ولت تسلط نویسندگان به این زبان
بدون محدودیت انجا شد .دو نهر از نویسندگان برای جستجو
در پایگاهها به طور جداگانه اقدا کردند .هر دو نهر از
نویسندگان به طور جداگانه دادهها را با ی

فر استاندارد شده
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بررسی کردند .در پایگاههای  SIDبا کلید واژه تدریس ،تعداد

بودند .بعد از گروه پرستاری  3نهر از نویسندهها ( 82درصد)

 812مقاله به دست آمد که  12مقاله مرتبط به موضوع مطالعه

کارشناس ارشد و دکتری آناتومی داشتند .در تعداد زیادی از

شد و در پایگاه  Magiranبا کلید واژههای تدریس  +آموزش

مقاالت ،نویسنده اول به ونوان نویسنده مسؤول بود ( 93نهر

 +ولو پزشکی تعداد  952مقاله به دست آمد که  57مقاله

معادل  72/2درصد) .بیشترین تعداد مقاالت مداخلهای در

مرتبط با تدریس و آموزش پزشکی مطالعه شد .در پایگاه

آموزش پزشکی در سال  8312با  2مورد ( 32درصد) به چاپ

 Iranmedexبا کلید واژه تدریس و ولو پزشکی تعداد 928

رسیده است و کمترین تعداد مقاالت منتشر شده در این زمینه

مورد مقاله به دست آمد که دو مورد با سایر پایگاهها همپوشانی
نداشتند و در مطالعه وارد شدند .تما تالش انجا شد که

در سال  8311با ی
در خصو

مورد ( 3/3درصد) بوده است.

صحت شیوه پژوهش مقاالت و از نظر مناسب

تمامی منابع موجود به دست آید .در ک  32 ،مقاله مداخلهای

بودن طرح مطالعه ،یافتهها نشان داد که  22درصد مقاالت،

در آموزش پزشکی به دست آمد که از نوع تجربی و نیمه

طرح مناسبی را برای مداخله خود انت اب کرده بودند .در مورد

تجربی بود و تأثیر روشهای م تلف نوین تدریس شام بحث

مناسب بودن مداخله و بررسی اوتبار و پایایی ابزار نیز نتایج

گروهی ،ح مسأله ،شیوه تلهیقی ،بحث گروهی و ح مسأله و

نشان دهنده درست بودن در  23/3درصد موارد است .یافتههای

نیز س نرانی و نقشه مههومی را با س نرانی مورد مقایسه قرار

مطالعه در خصو

وضعیت صحت شیوه پژوهش مطالعات از

داده بود؛ این مقاالت از لحاظ کیهیت و صحت متدولوژی

نظر جامعه و نمونه ،معیارهای ورود و خروج و تصادفیسازی،

مورد بررسی قرار گرفتند .برای مش ص کردن صحت

توصیف گروه شاهد و مورد ،م هی ماندن گروه مداخله در

متدولوژی ،در صورتی که بیش از نیمی از شاخصها دارای

جدول  8آورده شده است.

مشک

بودند به ونوان نادرست ،اگر بین  95تا  52درصد

شاخصها دارای مشک بودند به ونوان نسبتاً صحیح و اگر
کمتر از  95درصد شاخصها دارای مشک

جدول  .8وضعیت صحت شیوه پژوهش مطالعات از نظر جامعه و نمونه،
معیارهای ورود وخروج و تصادفیسازی

بودند به ونوان

مناسب

صحیح تلقی میشدند .برای تجزیه و تحلی اطالوات از آمار

نامناسب

توصیهی و استهاده از نر افزار  SPSSنس ه 82

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مش ص بودن جامعه

32

822

2

2

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILاستهاده شد.

روش نمونهگیری

92

22/7

8

3و3

حجم نمونه

81

12/7

82

53/3

معیارهای ورود و

1

92/7

99

73/3

یافتهها

خروج

در جستجوی مقاالت موجود در مجالت مصوب ولو
پزشکی در سالهای  8311-28تعداد  32مقاله مداخلهای در
آموزش پزشکی و روشهای تدریس به دست آمد که تمامی
آنها از نظر متدولوژی مورد بررسی قرار گرفتند .بیشتر مقاالت
با  3و  1نهر نویسنده هر کدا  32درصد بیشترین تکرار را
داشتند .حداق

تعداد نویسندگان ،ی

نهر و حداکثر تعداد

نویسندگان  2نهر بود .ت صص نویسندگان مسؤول مقاالت در
 88مقاله ( 32/7درصد) کارشناس ارشد پرستاری و باالتر
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تصادفیسازی

85

52/2

85

52/2

توصیف گروه شاهد و

98

72/2

2

32/2

مورد
م هی ماندن گروه

89

12/2

81

22/2

مداخله

در بررسی ریزش نمونهها مش ص شد که در  92مورد
( 12/7درصد) مقاالت ،نمونهها ریزش نداشتند و در  1مورد

دوره دهم شماره چهار

مجله گا های توسعه در آموزش پزشکی

ریزش داشتند که ولت آن توضیح داده شده بود .روش

صحت نگارش متدولوژی مقاله از نظر یکسانسازی

جمعآوری دادهها در  822درصد موارد مش ص بود .پایایی و

گروهها ،ود وجود مداخله همزمان ،وجود کورسازی ،تعیین

روایی ابزار در  92مورد ( 22/7درصد) وجود نداشت و در بقیه

متغیر یا متغیرهای مداخلهگر ،اخذ رضایت آگاهانه ،روایت

وجود داشت .مدت پیگیری مداخله ،در  98مورد ( 72درصد)

ودالت ،خلوت و محرمانه ماندن اطالوات ،مصوبه کمیته

مش ص نبود و تنها در  32درصد موارد مدت پیگیری ذکر

اخالق ،انت اب درست آزمون آماری و بیان توان آزمون و

شده بود.

فاصله اطمینان در مقاله مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در
نمودار  8مشاهده میشود.

ود صحت نگارش تعدادی از شاخص های متدولوژی مقاله
96.7%

96.7%
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90%

76.7%
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0
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تصویب

مش ص

رضایت

ودالت،

مداخله

بودن متغیر

آگاهانه

خلوت و کمیته اخالق

همزمان

مداخله گر

محرمانه بودن

انت اب

بیان توان

درست

آزمون و

آزمون

فاصله
اطمینان

نمودار  .8فراوانی ود صحت نگارش تعدادی از شاخصهای متدولوژی

در مطالعات مداخلهای ،مالحظات اخالقی با این روش به
همدیگر گره خوردهاند .در مطالعه حاضر در  91مورد مقاالت
رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در تحقیق گرفته نشده بود.
در مورد ودالت ،خلوت و محرمانه بودن و تصویب طرح در
کمیته اخالق مؤسسه نتایج مشابهی را نشان داد .در جدول  9و

جدول  .3آزمونهای آماری استهاده شده در تجزیه و تحلی اطالوات
تعداد

درصد

آزمونهای آماری
 tو Paired t

81

22

 Mann-Whithney Uو Wilcoxon

1

 83و 3

 ANOVAو ANCOVA

3

82

9

2/7

ترکیبی از آزمونهای ناپارامتری

و پارامتری

 3نر افزارها و آزمونهای آماری استهاده شده در تجزیه و
تحلی آمده است.
جدول  .9نر افزارهای استهاده شده در تجزیه و تحلی دادهها

بحث و نتیجهگیری

تعداد

درصد

هدف این مطالعه ،بررسی صحت متدولوژی تحقیقات

SPSS

99

73/3

مداخلهای آموزش در مجالت مصوب آموزش پزشکی در دهه

PASW

8

3/3

گذشته ( )8311-28بود .ما شاهد رشد چشمگیری در تعداد

ود استهاده از نر افزار

7

93/3

نر افزار استهاده شده
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حیدری و همکاران

بررسی صحت شیوه پژوهش مقاالت مداخلهای...

تحقیقات در این زمینه از لحاظ کیهی و کمی بودیم .اکثر

پایایی و روایی ابزار دیده میشد ( .)2در مطالعه ریجه ،به طور

تحقیقات مداخلهای در مورد روشهای جدید آموزش ،مقایسه

مشابه دیده شد که روایی و پایایی بسیاری از مقاالت مطالعه

روشهای قدیمی (س نرانی) با روشهای جدید مانند روش

موردی صحیح نمیباشد ،او بیان نمود آزمونهایی که روایی و

ح مسأله ،بحث گروهی ،نقشه مههومی و  ...بود .همان گونه

پایایی را در دادههای کمی تأیید میکنند بسیار مهم میباشند

که در قسمت یافتهها ذکر گردید مطالعات از نظر مناسب بودن

چرا که ثبات و کیهیت دادههای به دست آمده را تضمین میکند

طرح ،مداخله و روایی و پایایی در حد مطلوب بودند .در

( .)87پایه و اساس هر مطالعهای ،استهاده از ابزارهای معتبر و

مطالعه حیدری و همکاران ( )2نیز فقط در  81درصد موارد

پایا در جمعآوری اطالوات است که باید به آن توجه شود

طراحی مطالعه با هدف هماهنگی نداشت که با مطالعه حاضر

( .)85مدت پیگیری مطالعه در  72درصد موراد مش ص نبود.

هماهنگی داشت .به نظر میرسد به ولت اینکه مطالعات از

در مطالعه حیدری و همکاران ( )2در  2درصد موارد ،مدت

نوع مداخلهای بودند ،اکثراً از طرح دو گروهه پیش آزمون-

پیگیری نادرست نگارش شده بود .در مطالعات مداخله

پس آزمون استهاده کرده بودند که طرح مناسبی محسوب

آموزش ،اکثراً میزان یادگیری را سنجیده بودند و امتحانات آخر

میشود .معیارهای ورود و خروج واحدهای پژوهش فقط در 1

تر را مالک قرار داده بودند و پیگیری طوالنیتر برای مقایسه

مورد مش ص شده بودند .در مطالعات اخیر که اثرات تدریس

روشهای تدریس در میزان موفقیت یادداری (میزان اطالوات

روی دانشجویان مطالعه شده بود در اکثر مطالعات از تمامی

یاد گرفته شده ماندگار در کالس درس) انجا نشده بود.

دانشجویان به ونوان نمونه استهاده کرده بودند و به همین ولت

یکسانسازی گروهها در  22درصد موارد انجا شده بود که این

هم تعداد ریزش نمونهها در حداق بود و هم اینکه معیارهای

نتایج با مطالعه شیبانینیا و همکاران ( )82تقریباً یکسان بود،

ورود و خروج برای نمونهها در نظر گرفته نشده بود .همان

به طوری که در مطالعه وی  33درصد نادرستی در یکسانی

طور که نتایج نشان میدهد در  72درصد موارد کورسازی

گروهها ذکر شده بود .در مطالعه اخیر که مداخالت تدریس و

صورت نگرفته بود .در مطالعه حیدری و همکاران نیز همین

آموزش روی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته بود،

نتایج به دست آمد که در  71درصد موارد کورسازی صورت

یکسانسازی گروهها در اکثر موارد بسیار راحت انجا میشد

کالس

کالس درس دانشجویان بر حسب جنس و

نگرفته بود ( .)2در اکثر مطالعات اخیر ،دانشجویان ی

به طوری که از ی

را به ونوان نمونه انت اب میکردند و نمونهها به دو گروه

تحصیالت و نمره معدل به دو گروه تقسیم میشدند .متغیر

تقسیم میشدند ،به همین دلی امکان کورسازی وجود نداشت

مداخلهگر در بیش از  25درصد موارد گزارش نشده بود .در

چرا که مدرس به ونوان محقق خود از انجا پژوهش آگاه بوده

روشهای آموزش پزشکی و در یادگیری ،ووام متهاوتی از

کالس و از

جمله روشهای م تلف مطالعه ،انگیزه ش صی ،یاران

طریق ارتباط با همدیگر به نحوی از مطالعه آگاه میشدند .در

آموزشی ،رسانهها و ووام متعدد دیگر میتوانند نقش داشته

 32درصد دیگر به خاطر انت اب دانشجویان در تر های

باشند ،که در مقاالت به آنها اشارهای نشده بود .رضایت

طرفه را انجا دادند .پایایی و روایی

آگاهانه در  12درصد موارد از آزمودنی گرفته نشده بود که به

ابزار در  22/7درصد از موارد وجود نداشت که در گزارش

طور مشابه در مطالعه شیبانینیا و همکاران ( )82در  22درصد

مطالعه شیبانینیا و همکاران در  23درصد موارد روایی و

موارد جلب رضایت برای ورود در پژوهش حاص نشده بود.

پایایی ابزار پژوهش گزارش نشده بود ( .)82اما در مطالعه

و

و گروهها ی شاهد و آزمون به دلی حضور در ی

م تلف ،کورسازی ی

حیدری و همکاران در  32درصد موارد ،نگارش نادرست
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بین روش پژوهش و مالحظات اخالقی آن رابطه متقاب
شدیدی وجود دارد و این دو در همه مراح

تحقیق جدا

دوره دهم شماره چهار

مجله گا های توسعه در آموزش پزشکی

نشدنی هستند .خصوصاً در تحقیقات تجربی ارزش مالحظات

محدودیتهای مطالعه اخیر بررسی و ارزیابی کیهیت

اخالقی باال میرود ( .)81حجم نمونه در  53/3درصد مطالعات

مقاالت مداخلهای در آموزش پزشکی بود و با وجود

پایین بود و توجیهی برای تعداد نمونه وجود نداشت .در ی

جستجوی گسترده ،احتمال ود دستیابی به تعداد محدودی

مطالعه ،ود گزارش چگونگی تعیین تعداد نمونه در  23درصد

مقاله وجود دارد که به ولت خطای انسانی به وجود میآید.

موارد وجود داشت ( )82که درصد بسیار باالتری را نسبت به

مطالعه در روشهای تدریس و یاددهی -یادگیری در آموزش

مطالعه حاضر نشان میدهد .در مطالعه حیدری و همکاران ()2

ولو پزشکی بسیار نو و همراه با محدودیتهایی مانند تعداد و

یکی از ضعیفترین شاخصها توجیه نکردن حجم نمونه در

انت اب نمونه میباشد .با وجود ارزیابی پایایی در سنجش

 72درصد موارد بود که با مطالعه شیبانینیا و همکاران نیز

مقاالت با دو روش هم ارز و آزمون مجدد ،احتمال تورش در

هم وانی داشت ( .)82در مطالعه حاضر شاید محدودیت

درستی یا نادرستی گویه مورد ارزیابی وجود دارد .کورسازی

نمونهگیری وجود داشته است و اساس نمونهگیری ،بر

مرورگران نسبت به نویسندگان مقاالت غیر ممکن بود.

نمونههای موجود در کالس درس و دانشجویان آنان بود که به

نتیجهگیری

دو گروه تقسیم میشدند یا از دو گروه تحصیلی نمونه

متدولوژی در مقاالت مداخلهای آموزش پزشکی دچار

خود را داشت (ناهمگونی

نقص است .در مواردی مانند پایایی و روایی ابزار ،روش

کالس  95-32نهره به دو گروه

نمونهگیری ،کورسازی و یکسانسازی گروهها ،مقاالت از

تقسیم میشود ،تعداد نمونه کاهش مییابد و در نتیجه تورش

صحت مطلوبی برخوردار نبودند .این نقایص میتواند در

ایجاد میشود .در مطالعات اخیر حدود  22درصد مقاالت،

یافتهها و نتیجهگیری اختالل ایجاد نمایند و والوه بر ود

برنامه آماری مطالعه خود را در متدولوژی بیان کرده بودند؛ در

اطمینان خوانندگان به نتایج ،از نتایج آنها نمیتوان در وم

حالی که  Kimو همکاران در مروری بر کیهیت آماری مقاالت

استهاده کرد .با ونایت به نتایج این مطالعه ،توصیه میشود در

انجا شده ،نشان دادند که  12-72درصد مقاالت خطای آماری

مطالعات مداخله آموزش ولو پزشکی دقت الز در متدولوژی

دارند ،که بعضی از این خطاها در حدی بود که باوث

به کار گرفته شود تا نتایج آن قاب استهاده برای سایر اساتید و

نتیجهگیری غلط در پایان مقاله میشد ( .)88در مطالعه Kang

دانشجویان گروه پزشکی گردد.

میگرفتند که مشکالت خا
گروهها) .بالطبع وقتی ی

و همکاران نیز خطای آماری  28/9درصد بود ( .)89در مطالعه
 Jaykaranو  Yadavدیده شد که در  38/7درصد موارد،
آزمون آماری به کار رفته در مقاالت نامناسب بوده است (.)92

سپاسگزاری
این مقاله حاص

طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ولو

وجود اختالف در این مطالعات با مطالعه اخیر میتواند به دلی

پزشکی مشهد میباشد که بدین وسیله از حمایتهای معاونت

طرحهای متنوع استهاده شده در مطالعات دیگران باشد؛ در

محتر پژوهشی دانشگاه صمیمانه تشکر مینماییم.

حالی که در مطالعه اخیر تنها ی

شیوه پژوهشی در آموزش را

مورد بررسی قرار داده بود و در اکثر مقاالت نیز طرحهای
مشابه استهاده شده بودند.
2. Furlong J, Oancea A. Assessing quality in
applied and practice-based educational
research a framework for discussion [Report].
Oxford, UK: Department of Educational
Studies, Oxford University; 2005.
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Background & Objective: Evaluation of methodological research reports increases the trust by the
readers and users from application of results. This paper aimed to verify the accuracy of
methodology in medical education interventional articles published in approved domestic journals.
Methods: This cross-sectional study was used with a broad literature review in medical education
interventional articles published in approved domestic journals by a review of medical journals
archives and search databases. Thirty articles archived and its methodological accuracy was
evaluated by special forms. The reliability of the study was confirmed with internal consistency and
its validity has been confirmed in previous studies.
Results: Over 90% of the suitability of the design was appropriate. Inclusive and exclusive criteria
of subjects were found only in 26.8% of the cases. Blindness in 70% of the cases was observed. The
reliability and validity of the instrument were not found in 66.7% of the cases. Fallow up length was
not determined in 70%, and informed consent was not obtained in 80% of the subjects.
Conclusion: There was inaccuracy in cases such as the instruments reliability and validity, sample
selection, blindness, groups matching, etc. Journal writers are recommended to pay more attention to
accuracy of research methodology in publishing medical education interventional articles.
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