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  چكيده
 يپژوهشگران و مدرسان علوم پزشك ياصل هاي از چالش يكي، گستر وب در شبكه جهان يبه منابع آموزش پزشك يدسترس: مقدمه
  .است يآموزش پزشك نهيدر زم يجامع و اختصاص يموضوع يراهنما سازي ادهيو پ يمطالعه طراح نيهدف ا. است

 ،ينظران آموزش پزشك موجود و نظرات صاحب يمرور راهنماها قياز طر يآموزش پزشك يموضوع يراهنما هاي ابتدا طبقه: ها روش
 يها گاهيپا ،يموضوع يجستجو، راهنماها موتورهايجستجو، ابر يبا استفاده از موتورها يسپس منابع آموزش پزشك. شدند نييتع

و منابع  ديگرد يساز ادهيو پ يطراح تيدر مرحله آخر سا. و انتخاب شدند يگردآور ندهايايپ ها و راهنماي فهرست كتابخانه ،ياطالعات
  .وارد راهنما شدند

مراكز  ،يآموزش پزشك هاي و راهنماها، دوره ياطالعات هاي گاهها، پاي ها، كتاب الت، سازمانعبارت بودند از مج ياصل هاي طبقه: نتايج
ها  و كنفرانس ها شيهما ران،يدر ا يشواهد، آموزش پزشك نيبر بهتر يمبتن يآموزش پزشك ،يدر آموزش پزشك يابيارز ،يآموزش پزشك

سپس منابع . شدند ميمناسب تقس هاي طبقه رها به زي طبقه نياز ا كيهر  ،يرپذي دسترس شيافزا يبرا. و اصطالحات آموزش پزشكي
 يراهنما دسترس نيتوان به منابع موجود در ا يم اي واژه ديكل يبه دو روش مرور و جستجو. شدند فيو توص ييمرتبط با هر طبقه شناسا

  .قابل دسترس است) http://medirectory.org(آدرس  قيراهنما از طر نيا. كرد دايپ
موجود  هاي گاهيراهنماها و پا ريشد از سا سازي ادهيو پ يطراحدر اين مطالعه كه  يآموزش پزشك يموضوع يراهنما: گيري نتيجه
 يبه پژوهشگران آموزش پزشك تواند راهنما مي نيا. توسعه توسط كاربران را دارد تيراهنما قابل نيا نيهمچن. استتر  تر و اختصاصي جامع

خود  يآموزش يها يگير تصميمو  قاتيمنابع در تحق نيكنند و از ا دايپ يدسترس ظرشانتر به منابع مورد ن و راحت تر عيكمك كند تا سر
   .ندياستفاده نما

منتشر شده و پس از كسب اجازه از ) 2012سال ( 2، شماره 66دوره   Medical Archives مقاله حاضر قبال به زبان انگليسي در مجله: تذكر
  . مجله فوق الذكر، متن فارسي آن در اين مجله منتشر مي شود

  
  منابع، پژوهش، ابرراهنما، پايگاه دانش ،ينترنتيا راهنماي ،يموضوع يراهنما ،يآموزش پزشك: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 نيانتخاب بهتر ،يمطلوب در آموزش پزشك كرديرو

 نيا. بر اساس شواهد موجود است يمداخالت آموزش
علوم  انيدانشجو هاي تيصالح يامر باعث ارتقا

 شيو افزا مارياز ب و به تبع، آن بهبود مراقبت يپزشك

                                                                            
  21/2/91: ، تاريخ پذيرش20/2/91: ، تاريخ اصالحيه1/2/91: تايخ دريافت مقاله
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 ريدر چند دهه اخ). 2و1(شود يسطح سالمت جامعه م
انجام و  يپزشك زشآمو طهيدر ح ياديز يها پژوهش

 يجا يتا حدود يشواهد آموزشمنتشر شده است و 
  ).3(اند كرده دايپ يآموزش يها يريگ ميخود را در تصم

مانند  يمختلف يها در قالب يآموزش پزشك شواهد
 ها، نامهانيپا ،يقاتيتحق يها ها، طرح مقاالت، كتاب

و صفحات وب منتشر  ها شيهما دهيها، چك گزارش
از  موجود در استفاده يها از چالش يكياما  شوند، يم
به  يدسترس يبرا. ها است به آن يشواهد، دسترس نيا

 توان مي يآموزش پزشك نهيممقاالت منتشر شده در ز
، MEDLINEمثل  يشناخت كتاب ياطالعات هاي گاهياز پا

EMBASE ،CINAHL ،ERIC  وPsycINFO 
بطور  ها گاهيپا نيكدام از ا چيه ياستفاده كرد، ول

 هيرا نما يو جامع، مقاالت آموزش پزشك ياختصاص
  ).4(اند كردهن

 نهيدر زم يمنابع ارزشمند زيوب ن يشبكه جهان در
 ديوجود دارد كه پژوهشگران و اسات يآموزش پزشك
 يكنند، ول دايپ يبه آن ها دسترس ديبا يآموزش پزشك
منابع به صورت متمركز  نيا ،يعلم هاي نهيمثل اكثر زم

عالوه، با اطالعات و به ستنديدر دسترس ن كجايو 
دو مشكل  ناي. اند شدهختهيمرتبط آم رنادرست و غي

با  نترنتيمنابع در شبكه ا يابيباعث شده است كه باز
  ).5(همراه شود يمشكالت

منابع موجود در وب، به طور معمول از  داكردنيپ يبرا
كه عبارتند از  شود استفاده مي يسه ابزار اصل

 ي، ابرموتورها(search engines) جستجو يموتورها
 يراهنماهاو  (meta search engines)جستجو 
 نكهيبا ا). 6((subject directories)يموضوع

ابزار  نتري يو اصل نتري جستجو مهم يوتورهام
به اطالعات موجود در وب به شمار  يابيدست
 يابزارها، گردآور نيدر ا ونچ ي، ول)7(روند مي

 اطالعات بدون دخالت انسان و توسط نرم افزار خزنده
)Crawler (يرو تيفيك يزيمم نيبنابرا رد،گي انجام مي 

و در ) 8(پذيرد يشده صورت نم هينما يمنابع اطالعات
 اد،يز اريبس جيهنگام جستجو ممكن است نتا جهينت

  .شود يابيباز تيفيك ينامرتبط و ب
به منابع اطالعات  يدسترس يكه برا ييجمله ابزارها از

. استوب  يموضوع يوجود آمده، راهنماها هدر وب ب
ها و  از سايتاي  مجموعه ،يموضوع يراهنما كي

 ،ييصفحات وب است كه توسط افراد متخصص شناسا
 نيدر ا. شوند يسازي م هيو نما ليو تحل هيتجز ،يبررس

 ينظام سلسله مراتب كيدر  ينترنتيا يها راهنما، سايت
به علت دخالت ). 9(شوند يم يته بنددس يموضوع

 يموضوع يانسان، تعداد منابع تحت پوشش راهنماها
قابل جستجو  ياطالعات هاي گاهيپا ريكوچكتر از سا

اي  دواژهيكل يبه دو روش مرور و جستجو. باشند مي
 يموضوع يتوان به اطالعات موجود در راهنماها يم

به دو  توان را مي يموضوع يراهنماها). 10(افتي تدس
و  Project Open Directoryمثل ( يدسته عموم

Yahoo Directory (يو اختصاص ) مثلMedical 

Matrix (كردبندي  ميتقس.  
نسبت به  يموضوع يراهنماها هاي يبرتر يكل طور به

. 1: كرد انيب گونه نيا توانمي جستجو را يموتورها
 يها و منابع تحت پوشش راهنماها سايت تيفيك

 ،يموضوع يراهنماها. 2باالست؛  اريبس يموضوع
ارائه  يموضوع كل كيرا به صورت  ينترنتيمنابع ا

 اريبسبه دانستن لغات  يازين ليدل نيبه هم كنند يم
ساختار سلسله . 3 ست؛يجستجو ن يبرا ياختصاص

و ساده را  يروش منطق كيها  و قابل مرور آن يمراتب
 نيابرابن آورد، يبه منابع وب فراهم م يدسترس يبرا
كه در باره موضوع  يكس ايكاربران تازه كار  يبرا

محسوب  آلي دهينقطه شروع ا كنند، يم قيتحق ييناآشنا
 ارياطالعات بس يابيدقت باز اي تيمانع. 4 شود؛ يم

به اطالعات مدت زمان  يابيدست يبرا. 5باالست و 
با در نظر گرفتن  نيبنابرا). 8و6(شود يصرف م يكمتر

 يموضوع ينبودن راهنما ز،يو ن ها يژگيو نيا
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آموزش  يموضوع يراهنما"،  نهيزم نيدر ا ياختصاص
به منظور در دسترس قرار دادن منابع و  "يپزشك
و  يطراحدر اين مطالعه  يآموزش پزشك دشواه

  .شدسازي  ادهيپ
  

  ها روش
 جلسه فوكوس گروپ كي يدر گام اول با برگزار

مرور  زيو ن ،يآموزش پزشك نيمتشكل از متخصص
و  ها طهيموجود در وب، ح يموضوع يراهنماها ريسا

سپس . و مشخص شدند فيراهنما تعر نيا هاي طبقه
و انتخاب منابع شروع شد كه  يمرحله جستجو، گردآور

 قرارمورد جستجو و مرور  ريمنظور منابع ز نيبد
  :گرفتند
 يجستجو يموتورها -1: جستجو يموتورها - الف

 -Bing ،2و  Google ،Yahooشامل  يعموم
و  Google Scholarشامل  يعلم يجستجو يموتورها
Scirus.  

  ).Dogpileو  Mamma(جستجو  يابرموتورها -ب
 يموضوع يراهنماها - 1: يموضوع هايراهنما -ج 

و  DMOZ ،Yahoo! Directory ،Infomine( يعموم
IPL2) ،2- يتخصص يموضوع يراهنماها )Medical 

Matrix(  
و  MEDLINE(هسته  -1: ياطالعات هاي گاهيپا. د

ERIC ،2- اي  دواژهيكل)RDRB .(  
 كا،يآمر يپزشك كتابخانه ملي(ها  كاتالوگ كتابخانه. ه

  )رانيا يكتابخانه كنگره و كتابخانه مل
، AMEE ،SDRME(اي  ها و مؤسسات حرفه انجمن. و

FAIMER ،IIME  و(...  
  )كيوب، ژورنال س خياولر(مجالت  يركتوريدا. ز

  ). آمازون و گوگل بوك( ريسا .ض
 medical: (مورد استفاده عبارت بودند از هاي دواژهيكل

education, assessment, curriculum, learning 
and teaching, courses, educators, associations, 

resources, journals ( كه بسته به ابزار مورد جستجو
استفاده  يبول يها همراه با عملگرها از آن يبياز ترك

  .شد يم
سازي  ادهيو پ يطراح يعنيكار  يبعد فن ،يبعد مرحله

 تيپژوهشگران و طراحان سا يبود كه با همكار تيسا
 ستميو س زبانيمرحله دامنه، م نيدر ا. انجام گرفت

و باالخره گام . مناسب انتخاب شدند يمحتوا تيريمد
بود كه  يموضوع ها و منابع به راهنماي آخر، ورود داده

  .ديگرد جامتوسط پژوهشگران ان
  

  نتايج
 11 ها، يركتوريدا ريجلسه فوكوس گروپ و مرور سا با

 يموضوع يراهنما يبرا يطبقه فرع 49و  يطبقه اصل
نشان  1در نظر گرفته شد كه در شكل  يآموزش پزشك

  .اند داده شده
 http://medirectory.orgي نترنتيدو آدرس ا قيطراز 
   راهنما نيتوان به ا يم http://www.medirectory.ir و
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  راهنما هاي طبقه ريو ز ياصل هاي طبقه :1شكل 
  .راهنما نشان داده شده است ياز صفحه خانگ يينما 2در شكل . كرد دايپ يدسترس

  
  

  يآموزش پزشك يموضوع يراهنما يصفحه خانگ :2شكل 
  

راهنما پوشش داده  نيكه در ا يها و منابع تمام سايت
 فيمورد توص اند، به صورت خالصه و كاربردي شده

مجله آموزش  فيمثال توص براي. اند قرار گرفته

    .قابل مشاهده است 3در شكل  يپرستار
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  نمونه توصيف يك مجله در راهنماي موضوعي آموزش پزشكي: 3شكل 

 يو جستجو) Browsing(ها  به دو روش مرور طبقه
راهنما  نيبه منابع موجود در ا توان يماي  دواژهيكل

جستجو به دو صورت ساده و . كرد دايپ يدسترس
امكان استفاده از  زيو ن رديانجام بگ تواند يم شرفتهيپ

در . وجود دارد NOTو  AND ،OR يبول يعملگرها
نشان داده شده  تيسا شرفتهيپ يفرم جستجو 4شكل 
  .است

  
  يآموزش پزشك يموضوع يراهنما شرفتهيپ يفرم جستجو :4شكل 
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. وجود دارد تيامكان اضافه كردن منابع توسط كاربران سا
 Suggest a"از فرم  توانند يمنظور كاربران م نيا يبرا

Recourse" توانند فرم كاربران مي نيا قياز طر. استفاده كنند 
س عنوان، آدر: نديمنبع وارد نما كي يرا برا رياطالعات ز

مناسب  بقهاز آن منبع و انتخاب ط يكوتاه فيتوص ،يدسترس
ها را  آن تيسا ريبعد از ثبت منابع توسط كاربران، مد. آن يبرا

 يارهايمناسب و مع تيفيو در صورت داشتن ك كند مي بررسي
  )5شكل . (ثبت خواهند شد گاهيورود در پا

  :راهنما عبارتند از نيا يها بخش ريسا
توسط فرم  توانند يكاربران م): Contact Us(تماس با ما  •

 نيو انتقادات خود را در باره ا شنهاداتيتماس با ما، نظرات، پ
  .ندينما انيب تيسا رانيراهنما به مد

است  ييمنابع و ابزارها ستيشامل ل): References(منابع  •
  .اند راهنما بكار گرفته شده نيكه در توسعه ا

شرح  تياستفاده از سا يخش راهنماب نيدر ا): Help(راهنما  •
  .داده شده است

 

  
  

  تيسا كاربران توسط منبع شنهاديپ فرم: 5 شكل

را درباره  يصفحه اطالعات نيا): About US(درباره ما  •
  .دهد يپروژه و توسعه دهندگان آن ارائه م

  
  بحث
و  يطبقه اصل 11با  يآموزش پزشك يموضوع يراهنما
را به صورت جامع و  يديطبقه، منابع مف ريز 50حدود 

وب  قيكه از طر -يآموزش پزشك نهيدر زم ياختصاص

پژوهشگران و آموزشگران  اريدر اخت ،است يابيقابل دست
  .قرار داده است يعلوم پزشك

 ريبا سا ييها تفاوت يآموزش پزشك يموضوع يراهنما
كه در قسمت  يمثال منابع يبرا. موجود دارد يابزارها

توسعه پژوهش و آموزش  يالملل نيب اديبن ديمف يها نكيل
اند، از لحاظ تعداد كمتر  شده يمعرف) FAIMER( يپزشك

 نياست و همچن يآموزش پزشك يموضوع ياز راهنما
منابع ارائه نشده است و فقط  يبرا يفيتوص گونه چيه

در ). 11(ها آورده شده است آن ينترنتيعنوان و آدرس ا
ما،  يجالب توجه راهنما يها يژگياز و يكيكه  يحال

 شود يشده است كه باعث م يكوتاه منابع معرف فيتوص
استفاده از آن منابع  يبرا تر عيخواننده بهتر و سر

 ييتوسط انجمن اروپا هك يمنابع. دينما يگير تصميم
اند، گذشته از  شده يمعرف) AMEE( يآموزش پزشك
زش آمو يموضوع يها نسبت به راهنما تعداد اندك آن

ها  فقط در سه طبقه تحت عنوان مجالت، سازمان ،يپزشك
 يگردآور ديمف يها و سايت ياطالعات يها گاهيو پا
 يراهنماها). 12(هستند فيفاقد توص زياند و ن شده

 يكتابخانه عموم ن،ينفومايهم مثل ا يعموم يموضوع
منابع  ،يركتوريو اوپن دا يركتوريدا اهوي نترنت،يا

 يمحدود معرف يليرا به صورت خ يآموزش پزشك
آورده شده  »يآموزش پزشك«اند و آنچه تحت طبقه  كرده

 ،يپزشك يهادانشكده ينترنتياست، معموالً آدرس ا
 ياريدست هاي امهو برن يآموزش مداوم پزشك هاي دوره

 يكه راهنما رسد يبه نظر م نيبنابرا). 16تا13(باشند يم
و هم از  تيمعهم از لحاظ جا يآموزش پزشك يموضوع

  .موجود است يبهتر از ابزارها يلحاظ اختصاص
 يموضوع ينقاط قوت راهنما توان يم يطور كل به

  :كرد انيب ريرا به شرح ز يآموزش پزشك
 يبرخالف اكثر راهنماها و ابزارها: بودن ياختصاص. 1

به مقوله  ژهيو و يراهنما به طور اختصاص نيموجود، ا
  پرداخته است؛ يآموزش پزشك

 شتريراهنما ب نيشده در ا يتعداد منابع معرف: تيجامع. 2
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ها اشاره  كه در باال به آن ييراهنماها و ابزارها رياز سا
  ؛شد، است

منابع موجود در  نكهيبا توجه به ا: باال يدسترس تيقابل. 3
اند،  قرار گرفته يمنظم و منطق يها يبند راهنما در طبقه نيا

عالوه بر . پذير است امكان يها به راحت مرور آن نيبنابرا
به صورت  تواند ياي كه هم م واژه ديكل يآن با جستجو
منابع  نيابه  توان يم رد،يصورت بگ شرفتهيساده و هم پ

 يامكان استفاده از عملگرها نيهمچن. كرد دايپ يدسترس
  وجود دارد؛ NOTو  AND ،ORشامل  يبول

راهنما بر خالف  نيدر ا: هر منبع يبرا فيارائه توص. 4
 يكوتاه ول فيهر منبع، توص يموجود، برا ياكثر ابزارها

ها استفاده  ارائه شده است تا خوانندگان بهتر از آن يمنطق
  ند؛ينما
و استفاده  ،ساده تيظاهر و قالب سا: كاربر پسند بودن. 5

  ؛آسان است ارياز آن بس
 يامكان تيدر سا: كاربران يارائه منبع از سو تيقابل. 6

و مرتبط  ديفراهم شده است كه كاربران بتوانند منابع مف
 ندينما يموجود نباشد، معرف تيرا كه ممكن است در سا

  .آن به راهنما وارد شود دييو تأ يتا پس از بررس
 يژگيو: يآموزش پزشك يرانيا يها توجه به سايت -7

منابع  يراهنما است كه عالوه بر معرف نيمنحصر به فرد ا
به جامعه ايراني  يآموزش پزشك هاي و سازمان

منابع را در  نيا شتريامكان عرضه ب ،يرانيپژوهشگران ا
رو،  نيو از ا آورد فراهم مي زين يالملل نيب يعرصه ها

كشور  ينقشه جامع علم هدافدر جهت تحقق ا يگام ديشا
  .محسوب شود

 نيا شتريب يست وله زين ييها تيمحدود يراهنما دارا نيا
بر  »يموضوع يراهنماها« ماهيتبه  ها تيمحدود

 يراهنماها گاهيكه اندازه پا نياز جمله ا گردد، مي
 يمانند موتورها ييتر از ابزارها كوچك يموضوع

به  شوند، يروزآمد م ريمنابع معموالً با تأخ ،جستجو است
 دهيناد يديممكن است منابع بالقوه مف انسانخاطر دخالت 

). 8(است بر نهيها هز آن يروز كردن و نگهدارهشوند و ب
 نيشده است ا يوجود تا حد امكان سع نيبا ا

مورد  پتيمثال اسكر يبرا. برطرف گردد ها تيمحدود
 كيقادر است به صورت اتومات تيسا ياستفاده در طراح

 ريو به مد صيشخمعتبر را ت ريشكسته و غ يها نكيل
 يمنبع از سو شنهاديامكان پ اي. گزارش دهد تيسا

 ديكه شا يديمنابع مف شود يباعث م ت،يكاربران سا
عدم  گريد تيمحدود. شوند ياند، معرف گرفته شده دهيناد

بود  تيسا يبرا ياختصاص يسيو كد نو يسيبرنامه نو
نويسي ي، برنامهمال يها تيكه با توجه به محدود

 پتينشد و ما به ناچار از اسكر ريپذ امكان اختصاصي
 يپذير از انعطاف يكه تا حدود ميآماده استفاده كرد

وجود در صورت فراهم شدن  نيبا ا. كاسته است تيسا
مجدد و انتقال اطالعات به  يامكان طراح ،يمال يبانيپشت

  .وجود دارد ديجدپايگاه داده 
  

  گيري نتيجه
به  يآموزش پزشك يموضوع يراهنما يبه طور كل

تا  كند يكمك م يپژوهشگران و آموزشگران علوم پزشك
به طور  يآموزش پزشك نهيو معتبر در زم ديبه منابع مف

منابع در  نيكنند و از ا دايپ يتر دسترس ساده و راحت
خود استفاده  يآموزش يها يرگي ميو تصم قاتيتحق
پژوهشگران و كاربران  ياصالح يبازخوردها. ندينما
مرتبط،  يها سازمان يفن-يمال يها يبانيپشت زيو ن تيسا
 يموضوع يراهنما ييايو پو تيادامه فعال به تواند يم

  .ندينما يتوجه انيكمك شا يآموزش پزشك
  

  تشكر و قدرداني 
اين پژوهش با حمايت مركز تحقيقات آموزش علوم 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام گرفته كه 

  .بدين وسيله از ايشان قدرداني مي گردد
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Design and Implementation of a Web directory for Medical Education 
(WDME): a Tool to Facilitate Research in Medical Education 

 
Tahereh Changiz1, Fariba Haghani2, Rasoul Masoomi3  

 
Abstract 
 
Introduction: Access to the medical education resources on the web is one of current challenges for 
researchers and medical science educators. The purpose of current project was to design and implement a 
comprehensive and specific subject/web directory of medical education.  
Methods: First, the categories to be incorporated in the directory were defined through reviewing related 
directories and obtaining medical education experts’ opinions in a focus group. Then, number of sources 
such as (Meta) search engines, subject directories, databases and library catalogs searched/browsed for 
selecting and collecting high quality resources. Finally, the website was designed and the resources were 
entered into the directory. 
Results: The main categories incorporating WDME resources are: Journals, Organizations, Best Evidence 
in Medical Education, and Textbooks. Each category is divided into sub-categories and related resources of 
each category are described shortly within it. The resources in this directory could be accessed both by 
browsing and keyword searching. WDME is accessible on http://medirectory.org.  
Conclusions: The innovative Web Directory for Medical Education (WDME) presented in this paper, is 
more comprehensive than other existing directories, and expandable through user suggestions. It may help 
medical educators to find their desirable resources more quickly and easily; hence have more informed 
decisions in education.  
The full text of this paper has been already published in English in Med. Arh.2012. Vol 66 (issue 2), pp 133-136, and 
by kind permission from that journal, its full text in Persian is now published in Iranian Journal of Medical 
Education. 
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